
ناپذیـری  این واقعیت که نیروهای ارتجاع و امپریالیسم دشمنی آشتی
خـواه کشـور  خـواه و آزادی با حزب تودٔه ایران و همٔه نیروهای ترقی

جـویـنـد، از  دارند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به آنها بهـره مـی
ای بود که حزب ما و رهبـری آن از هـمـان  های کلیدی جمله نکته

روزهای نخست پیروزی انـقـالب بـهـمـن بـه آن تـوجـه داشـت. 
برگزار  ١٣۵٧شانزدهمین پلنوم کمیتٔه مرکزی حزب نیز که در اسفند 

شده بود، به این نتیجه رسیده بود کـه "تـا هـنـگـامـی کـه نـظـام 
 ناپذیر نگردیده است، همیشه خطر دستبردهای ارتجاعی وجود دارد." دموکراتیک در ایران مستقر نشده و بازگشت

یـافـتـه و  ، سرانجام نخستین یـورش سـازمـان۵٧با وجود این هشدارها، اندک مدتی پس از پیروزی انقالب بهمن 
جانبٔه جمهوری اسالمی به تشکیالت حزب تودٔه ایران و بازداشت و حبس و شکنجٔه رهبران و کادرها و اعضـا و  همه

سال پیش در چنین روزهایی، صورت گرفت. چند ماه بـعـد،  ٣٧، یعنی ١٣۶١بهمن  ١٧هواداران حزب در روز یکشنبه 
، دومین یورش گسترده به تشکیالت حزب صورت گرفت که بار دیگر به دستگیری صدها تـن ١٣۶٢اردیبهشت  ٧در 

ای در سراسر کشور انجامید. یورش سراسری حکومت اسالمی به  دیگر از رفقای توده
دستور مستقیم خمینی و همراهی دیگر سران حکومت، با هـمـیـاری و هـمـکـاری 

جـمـهـوری  حزب تودٔه ایران آنچه را که دونالد ترامپ رئـیـس
وزیر اسرائـیـل، روز  آمریکا به همراهی بنیامین نتانیاهو نخست

بـرای   -“ معـامـلـٔه قـرن” ،  با عنوان ١٣٩٨بهمن  ٨شنبه  سه
وفصل نهایی مسئلٔه فلسطین رونمایی کردند،  توطئه خطرناکی برای رسمی نمودن اشغال دائمی سرزمین هـای  حل

جانبدارانه که بدون “ توافق”مردم فلسطین توسط رژیم نژاد پرست اسرائیل می داند و آنرا شدیدًا محکوم می کند. این 
مشارکت مردم و نیروهای سیاسی فلسطین و فقط با مشارکت طرف اسرائیلی در دو 

-رژیم والیت فقیه هراسناک از بی ثباتی و بحران سیاسی
اقتصادی ای که سراپای آن را فرا گرفته اسـت بـه شـکـل  
آشکاری جو اختناق و سرکوب در کشـور را تشـدیـد کـرده 
است. در پی اعتراض های مردمی در صد شهر کشور که بـا 
گلوله های مزدوران رژیم والیت رو به رو شد و در جریان آن 
صدها تن کشته، و هزاران تن مجروج و دستـگـیـر شـدنـد، 
بیدادگاه های قضایی رژیم در روزهـای اخـیـر شـمـاری از 

مدنی را که در اعتراض به سیاست هـای -فعاالن اجتماعی
رژیم نامه سرگشاده ای نوشته بودند و خواهان کناره گـیـری 

سال تبـعـیـد  ۶سال ممنوعیت خروج از کشور و  ۶سال حبس تعزیری، ٧٢خامنه ای از رهبری بودند را  به مجموعا 
 محکوم کرد.

سـال  ٣سال حـبـس،  ١۶دادگاه انقالب مشهد  هاشم خواستار به  ۴بر اساس احکام صادر شده از سوی شعبه 
سال تبعید به  ٣سال حبس،  ١۵سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوری زاد به  ٣تبعید به شهرستان نیکشهر و 

سـال  ۶سال حبس، محمد حسین سپهری به  ٢۶سال ممنوعیت خروج از کشور، عبدالرسول مرتضوی به  ٣ایذه و 
سال حبس و هاشم رجایی، محـمـد حسـیـن پـور و  ۶حبس ، فاطمه سپهری به 

 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

  ١٣٩٨بهمن  ١۴، ١٠٩۶شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

د! و د  ور  ه  ان   کار

در اسفندماه امسال بار دیگر 
اجرای "نمایش"  کشورمان شاهد 

ای خواهد بود که ولی فقیه و  انتخاباتی
های قدرت،  تمام طیف رنگارنگ جناح

پردازان متصل به  سیاستمداران و نظریه
نیروهای سیاسی وفادار به رژیم، 

صدا با هم، آن را  انتخاباتی  بسیار  هم 
کنند و  "حساس و حیاتی" اعالم می

حضوِر مردم را در آن بسیار ضروری 
 دانند.  می

های  ها و دلواپسی برخالف ِگله
پردازان  دار حسن روحانی و نظریه خنده

طلب در مورد "اهمیت  اصالح
دموکراسی و جمهوریت نظام" زیر سایه 

توان  درستی می دیکتاتوری والیی، به
گفت مجلس بعدی (دوره یازدهم) نیز 
مانند مجلس کنونی برای مردم 

خاصیت و مطیع احکام ولی فقیه  بی
خواهد بود. اعمال نظارت استصوابی در 
تدارک انتخابات، بیرون آمدن و 

کدام از نهادهای  گیری هیچ شکل
انتخابی معمول مانند مجلس از راه 
انتخاباتی آزاد چنان که در یک حکومت 
دموکراتیک را اجازه نداده و نخواهد 
داد. سخنان افشاگرانه خانم پروانه 
سلحشوری، یکی از نمایندگان دوره 
کنونی مجلس، در این مورد درخور 

توجه 
 ۶ادامه  در صفحه  است. 

سازش با دیکتاتوری 
مقصِد ناگزیر نظریٔه  

پذیر بودن  اصالح«
 »رژیم والیت فقیه

ایران: هفت دهه زندان برای اعتراض مدنی به رژیم   حزب تودٔه   بیانیٔه  
 ضدمردمی والیت فقیه و رهبری آن!

 ٣ادامه  در صفحۀ 

 ٣ادامه  در صفحۀ 

 بیانیٔه حزب تودٔه ایران
دربارٔه طرح ترامپ برای پایمال 

 کردن حقوق مّلت فلسطین

روز جان باختن دکتر تقی  ماه، هشتادمین سال چهاردهم بهمن
 ٢ارانی و روز شهدای حزب تودٔه ایران                               ص 

ولی شیراندامی، چهرٔه هنرمند و محبوب تئاتر و سینمای 
 ٨کشور درگذشت                                                                      ص 

 ١٠شرم طبقۀ حاکم          ص  فرانسیس فوکویاما خدمتگزار بی

 ٧ادامه  در صفحۀ 

رسانی دستگاه های  یاری
اطالعاتی بریتانیا به جمهوری 
اسالمی ایران برای ضربه زدن 

 به حزب تودٔه ایران

نامٔه «ضمیمٔه کارگری 
 ٢٩ ، شمارٔه »مردم

 منتشر شد!



 ١٠٩۶شمارۀ   ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴دوشنبه     ٢ 

 اگر پرسان شود روزی جوانی
 که در راه شگرف زندگانی

 ِکه را از َبهر خود سرمشق سازم
 گویم ارانی بدون مکث می

 "احسان طبری"  
 

دکتر تقی ارانی، فرزانۀ انقالبی و چهرۀ تابنـاک جـنـبـش کـارگـری و 
خورشیدی در شهر تبـریـز  ١٢٨٢شهریورماه  ١٣کمونیستی میهن ما، در 

در جوانی و در  ١٣١٨ماه  بهمن ١۴جهان گشود، و در روز یکشنبه  دیده به
وسیلٔه رئـیـس  دستور رضاشاه و به اوج خالقیت علمی و پیکار انقالبی، به

سالگی جـان  ٣۶الدین مختاری، در سن  شهربانی جالدش سرپاس رکن
باخت. چنین پیش آمد که تقی کودک که چهار سال بـیـشـتـر نـداشـت 

همراه مادر و خواهرانش به تهران آمد. کودکی و نوجوانی تقی ارانی بـا  به
هـای  زمان شد. تحـول ای بسیار پرفرازونشیب از تاریخ کشورمان هم دوره

سیاسی و رویدادهای مهم تاریخی در این برهه از زمان بر روح حسـاس 
دوست تأثیری عمیق برجای گذاشتند و در تربیت فکری  این انسان میهن

سالگی وارد مدرسه ابـتـدایـی شـد.  او نقشی مهم ایفا کردند. او در شش
های آغازین تـحـصـیـل  هوش و استعدادش چنان بود که  از همان سال

پـایـان  هایش را برانگیـخـت. پـس از بـه شاگردی حیرت آموزگاران و هم
رساندن دورٔه ابتدایی و در ادامه تحصیل وارد مدرسه دارالفنون شـد. در 

های خارجی، و عـلـوم گـرایـش  این مدرسه بود که به هنر، ادبیات، زبان
عنوان شاگرد مـمـتـاز  پیدا کرد. او دوره تحصیلی متوسطه را نیز با کسب 

ای نیز دریـافـت کـرد.  نامه پایان رساند و عالوه بر مدرک دیپلم، تشویق به
 ١٢٩٨های مردمی آن زمان بر ضـد قـرارداد  ساله در اعتراض ١٨ارانی 

با بریتانیا، که قراردادی ننگین و  ١الدوله) وثوق ١٩١٩(معروف به قرارداد 
طلب شرکت جست. در  های محروم و حق دوش با توده بار بود، هم اسارت
برای ادامۀ تحصیل به آلمان رفت. او سال بعد وارد  ١٩٢٢/    ١٣٠١سال 

منظور تأمین هزینه زندگی و  دانشکده فلسفۀ دانشگاه برلین شد. ارانی به
هـا و  تحصیل در آلمان، در چاپخانه مجله "کاوه" که از سـوی دمـکـرات

شـد، مشـغـول  های مهاجر ایرانی در برلین منتشر مـی دمکرات سوسیال
این طریق محیط کار و زندگی طبقۀ کـارگـر آلـمـان را از  کار شد و به به

نزدیک لمس کرد. در این دوران که جنبش انقالبی طبقۀ کارگـر آلـمـان 
لنینیسم بیشتر آشـنـا  -های مارکسیسم گیری بود او با اندیشه درحال اوج

های تحصیل در دانشگاه بـرلـیـن، ارانـی بـه عضـویـت  گردید. در سال
"جمعیت مبارزه علیه دیکتاتوری" در آمد. این جمعیت از سوی ایـرانـیـان 
مهاجر تشکیل شده بود و مبارزه با رضـاخـان کـه در تـدارک بـرقـراری 

کرد. او در جریان مبارزات ضـد  دهی می دیکتاتوری در کشور بود سازمان
بین، و   هایی نامدار همانند: مرتضی علوی، نیک دیکتاتوری با کمونیست

یابی مسیر آیندۀ  ها نقشی قاطع در  جهت زاده آشنا شد. این رفاقت سلطان
زندگی ارانی ایفا کرد، تا جایی که، او در راه پاسداری از منافع کـارگـران و 

در  ١٣٠۶  زحمتکشان به "حزب کمونیست ایران" پیـوسـت و در سـال
هـای  دومین کنگرۀ حزب کمونیست ایران ("کنگرۀ ارومیه") مبارزۀ گـروه

های سازمانی و  بندی کند و توانست در کلیه فعالیت داخلی حزب را جمع
سرخ" و سپس  ای بدمد. در آن زمان مجلۀ "ستاره تبلیغاتی حزب جان تازه

منزله ارگان مطبوعاتـی  های "پیکار"، "نهضت"، و "برق انقالب" به روزنامه
یافت و ارانی تا هنگام مراجعتش بـه ایـران بـا  حزب در آلمان انتشار می

هایی بـه ایـران  روزنامۀ "پیکار" و "نهضت" همکاری داشت. ارانی در سال
بازگشت که رضاخان، این سرسپردۀ امپریالیـسـم انـگـلـیـس و سـپـس 

های پیاپـی بـه  ) و یورش١٣١٠فاشیسم آلمان، با تصویب "قانون سیاه" (
اش را در  های دیـکـتـاتـوری جنش کارگری و دیگر نیروهای مترقی پایه

کـرد. پـس از  ریزی مـی سرکوب خونین بهترین فرزندان خلق ایران پایه
بازآمدن به میهن، ارانی به آموزش دادن علوم فـیـزیـک و شـیـمـی در 

ریاست ادارۀ تعـلـیـمـات  های تهران پرداخت و پس از چندی به دبیرستان
منصوب شدکه تا روز بازداشتش از سوی تأمینات رضاشاهی در آن سمت 

 ١٣١٣به فرهنگ کشور خدمـت کـرد. در 
هـای  هدف پیشبرد امر تـبـلـیـغ انـدیشـه به

گاهـی گـری  بـخـشـی و سـازمـان علمی، آ
لنینیسـم  -های مارکسیسم پیرامون اندیشه

رزمانش، بـه  در ایران، با یاری جمعی از هم
انتشار مجلۀ "دنیا" دست زد. مجلـۀ "دنـیـا" 

در ایران آن روز بـود کـه   نخستین نشریه
بینی علمی و شـالـودۀ  ترویج علنی جهان به

نظری آن یعنی فلسفۀ مارکسیستی هـمـت 
 گماشت.

شمـاره  ١٢رفته  رویهم ١٣١۴تا میانٔه سال
سردبیری ارانی منتشر شد.  از مجلۀ "دنیا" به

مرکز تدارک مقاالت و نشر مجله "دنیـا" بـه 
مرکـز سـازمـانـی هـواداران راه صـلـح و 

هـای  ، بر پایه تصمیم رهبری کمونـیـسـت١٣١٣سوسیالیزم نیز تبدیل گردید. از سال 
نفری مسئول احیای فعالیت سازمانی  ایرانی در مهاجرت، دکتر ارانی، عضو هیئت سه

مجلۀ دنـیـا از  -بی آنکه رسمًا اعالم شود -گردید و از جانب رهبری حزب کمونیست
 شماره ششم ارگان حزب کمونیست ایران شد. 

 ١٣١۴  -١٣١٣هـای  های دکتر ارانی و یارانش، در خـالل سـال درنتیجۀ فعالیت 
های حکومـت تـرور و  های تهران در اعتراض به اقدام چندین اعتصاب در دانشکده

خفقان رضاخانی روی داد که اهمیت و تأثیری خاص در فضای اجتماعی و سیـاسـی 
وزارت فرهنگ از انتشار مجلۀ "دنیا" جلوگیری کـرد،  ١٣١۴آن زمان داشتند. در سال 

های سیاسی، اجتماعی، و  اما توقیف و ممانعت از  انتشار "دنیا" به قطع رشتۀ فعالیت
سازمانی ارانی و یارانش نینجامید. پلیس رضـاخـانـی کـه در رویـارویـی بـا مـبـارزۀ 

ای را  عـده ١٣١۵اش افزوده بود، اوایل سال  دانشجویان بر دامنٔه پیگردهای امنیتی
رزمانش که بعدهـا بـه  ای از هم دستگیر و زندانی کرد و سرانجام توانست ارانی و عده

نفر" مشهور شدند را نیز بازداشت و زندانی کند. تقی ارانی در زندان نیـز بـه  ۵٣"گروه 
مظهر شجاعت و پایداری و قهرمانی تبدیل شد و کینۀ حیوانی دستـگـاه حـکـومـتـی 

برگـزار شـد،  ١٣١٧ماه  رضاخان را نسبت به خو برانگیخت. در بیدادگاهی که در آبان
هـای  دفاع از انـدیشـه  اش از خود و درواقع به ساعته شش  دکتر ارانی در دفاع تاریخی

ای برخاست که بایستٔه شهامت غرورآمیز یک کمونیست است.  خواهانه علمی و آزادی
توان عقایدی را قدغن کرد که ریشۀ علمـی آن بـا  او در این دادگاه گفت: "چطور می

آغاز جامعۀ بشر شروع شده، در جمیع شعب زندگی فردی و اجتماعی از روی اصول و 
 نماید. ..." های کامًال علمی و منطقی اظهارنظر می پایه

اش در دادگـاه، مـحـکـومـیـت رژیـم  ارانی در دفاع شجاعانه، منطقی، و علمـی
استبدادی رضاشاه را مستند کرد و با زدن داغ ننگ و نفرت ابدی بر پیشانی "قـانـون 

نـظـیـر گـفـت:  سیاه"، بطالن تاریخی آن را اعالم داشت. او در دادگاه باشهامتی بی
ها بـاشـد. " دسـتـگـاه قضـایـی  "فقط آن قانونی مقدس است که حافظ منافع توده

جرم خواندن کتاب و ترجمۀ آثار علمی، یـعـنـی  دیکتاتوری حاکم، ارانی و یارانش را به
سال زندان، مـحـکـوم  ١٠هایی تا  حبس هایی که در مورد آنان احراز شد، به تنها جرم

ای که سخنان زیر در هرلحظه از زندگی و علم  وتاب و انسانی کرد. ولی آن روح پر تب
تسلیم و سکوت تن  گاه و هیچ جا خواه در آزادی یا در زندان، به او درآمیخته بود، هیچ

گـویـد:  شناسد که چنین مـی در نداد. ارانی رسالت خود و یاران همدلش را خوب می
ریزد. بگذارید تا در ایـن شـط  ست که به دریای تکامل می "جریان تاریخ شط روشنی

زار، آلـوده و  هایی که در کنار لـجـن رود نه آن مقدس از قطراتی باشیم که به دریا می
ناپذیر و نبرد در  اش، پویندگی درنگ شود. " ارانی زندگی را در لحظه لحظه گندیده می

کنـد  بیند. ارانی زندان را نیز به رزمگاهی تاریخی تبدیل می برابر نیروهای بازدارنده می
 ترین و پرتاللؤترین "قطره "های شط آن  به دریای تکامل بشری بریزد. تا بسان زالل

بنمایی در شب تاریک تاریخ میـهـن مـا، در  تقی ارانی همچون ستارٔه درخشان راه
روی، در چشـم  روزگار تیره فام حکومت خودکامۀ رضاشاه  درخشید و ازایـن آسمان 

 ناپذیر شد. خفاشان رژیم تحمل
ماه امسال با هشتادمین سالگرد جان باختن تقی ارانی، اندیشمند فرزانه،  بهمن ١۴

های اسـتـبـداد رژیـم  کمونیست مبارز، و آموزگار انقالبی میهن ما، که در سیاه چال
گیرنده جنبش کارگری و کمونیستی  رضاخان به قتل رساندند تا مگر صدای رسا و اوج

ایران را خاموش سازند، مصادف است. مبارزه ارانی بـا قـتـل او خـاتـمـه نـیـافـت. 
ساز او برای بنا کردن ایرانی آباد، آزاد، و رها از بندهای استـعـمـار،  های دوران اندیشه

میدان آورد و به حرکت  چنان نیروی عظیمی را در جامعه ما به استثمار، و استبداد، آن
دهد. پـرچـم  اش همچنان ادامه می راه هرچند پرفراز و نشیب امروز به واداشت که تا به
گاهـی بـه درون  رزم ارانی، نوآوری های او در بردن آ

مانده ایران آن دوران و انتشار آثار علمی،  جامعه عقب

روز جان  ماه، هشتادمین سال چهاردهم بهمن
 باختن دکتر تقی ارانی و روز شهدای 

 حزب تودٔه ایران

 ٣ادامه  در صفحۀ 



 ١٠٩۶شمارۀ    ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴دوشنبه    ٣ 

المـلـلـی، و از آن  سال گذشته تهیه شده است، با نقض قوانین بین
های گـذشـتـه در  هایی که در دهه تر، نادیده گرفتن همٔه تالش مهم

وفصل عادالنٔه مسـئـلـٔه کشـور و مـّلـت  المللی برای حل عرصٔه بین
های سـازمـان مـلـل  فلسطین صورت گرفته است، از جملٔه قطعنامه

انـد، در  متحد که حقوق بنیادین مّلت فلسطین را به رسمیت شناخته
دیـدٔه  واقع توافقی برای پایمال کردن آشـکـار حـقـوق مـردم سـتـم

تـریـن شـرایـط در  فلسطین است که بیشتر از هفتاد سال در سخـت
های پناهندگان کشورهای گوناگون و نیز در سرزمـیـن هـای  اردوگاه

-هـای انـتـظـامـی ها و نـظـارت خود زیر بار غیر انسانی ترین تحریم
کنند. تالش دولت ترامپ بـرای پـایـمـال  نظامی اسرائیل زندگی می

گـرا و  کردن حقوق مّلت فلسطیـن و جـانـبـداری از دولـت راسـت
ای بـرخـالف قـوانـیـن  های یـکـجـانـبـه نژادپرست نتانیاهو، با اقدام

های سازمان ملل متحد و شورای امنیت شروع  المللی و قطعنامه بین
اند: اعالم اورشلیم به عنوان پایتخت اسـرائـیـل و  شد که از آن جمله

بـودن  “ قـانـونـی” انتقال سفارت آمریکا بـه ایـن شـهـر، پـذیـرش 
هـای  های اشغالی، قـطـع کـمـک های اسرائیلی در سرزمین شهرک

مالی آمریکا به نهاد امدادرسانی به پناهندگان فلسطینی وابسـتـه بـه 
های جـوالن  سازمان ملل متحد، و به رسمیت شناختن الحاق بلندی

 اشغال شده در خاک سوریه به کشور اسرائیل. 
که یکی به خـاطـر  -در طرح جدید دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو

سوء استفاده از قدرت در کنگره آمریکا اسـتـیـضـاح شـده اسـت و 
دیگری با پروندٔه اختالس و کالهبرداری سنگینی در کشورش رو بـه 

های دیگری از کرانٔه غربی رود اردن نیز به اسـرائـیـل  بخش -روست
واگذار شده است و از حق پناهندگان فلسطـیـنـی بـه بـازگشـت بـه 
سرزمین خود هیچ صحبتی نشده است. این طرح ارتجاعی گام بلنـد 

ها بـرای داشـتـن  دیگری است به منظور از بین بردن حق فلسطینی
حـق مـورد  کشور و دولت مستقل خود. اجرای ایـن طـرح، کـه بـه

فـقـط  های منطقه قرار گرفته اسـت، نـه ها و ملت مخالفت فلسطینی
کند، بلکـه کـانـون تـنـش و تشـنـج را  مسئلٔه فلسطین را حل نمی

دارد. این طرح حّتی در  همچنان در منطقٔه خاورمیانه روشن نگه می
توجهی از سـاکـنـان ایـن  خود اسرائیل نیز مورد مخالفت بخش قابل

کشور قرار گرفت که مخالفت خود را با تظاهرات اعتراضی خیابانی و 
 نشان دادند.“ آپارتاید را دوباره به عظمت نرسانید”با شعار 

حزب تودٔه ایران بار دیگر این تعرض هدفمند و ضد انسانی دولـت 
ترامپ و دولت نژاد پرست اسرائیل به حقوق مردم فلـسـطـیـن بـرای 
داشتن دولتی مستقل را بشدت محکوم می کند و معتقد اسـت کـه 
همه نیروهای صلح دوست در منطقه و جهان و مدافع حقوق مـردم 
فلسطین باید هم صدا با ملت ستم دیده این کشور صدای اعـتـراض 

هـا و  خود را علیه این توطئه بلند کنند. شایسته است که همٔه دولـت
ها و  نیروهایی که مدافع صلح و حقوق مّلت فلسطین بر پایٔه قطعنامه

های تا کنونی هستند، در این برهٔه حساس همبستگی خود را  توافق
با پیکار مردم فلسطین برای دستیابی به حقوق خود و زندگی شایسته 
در سرزمین و کشور خود ابراز کنند و از هیچ اقدامـی بـرای افشـای 

نتانیاهو و پیشُبرد آرمان فلـسـطـیـن فـروگـذار   –ترامپ “  معاملٔه قرن” 
 نکنند. 

 حزب توده ایران
 ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴

 ادامه بیانیه حزب درباره طرح ترامپ...

هـایـی   از انـقـالبـی  درپـی هایی پی دهنده نسل ازجمله بنیادگذاری مجلۀ "دنیا"، آموزش
جـوهـا،  ها، حکمت ها، کیوان ها، وارطان ها، مبشری ها، سیامک برجسته همچون روزبه

  ها، و هـزاران انسـان منش ها، کی ها، باقرزاده ها، حجری ها، هاتفی ها، افضلی تیزابی
شان تاریخ واقعی مردم، کارگران و زحمتکشان میـهـن  های فشانی مبارزی بود که با جان

ماه همچنین روز شهدای حزب  بهمن ١۴ما را یعنی سرگذشت مبارزات آنان را نگاشتند. 
های واالی جنبش کـارگـری و کـمـونـیـسـتـی  تودٔه ایران و روز نگاهی دوباره به آرمان

ای اسـت کـه  باختٔه توده ها هزار جان مان و پیمانی تازه با خاطره کاروان عظیم ده میهن
قول بالزاک:" از تمـام  دیده کار و زحمت فدا کردند. به های ستم جان در راه بهروزی توده

ترین محصول را  شود خون قربانیان ستم است که غنی بذرهایی که بر زمین افشانده می
بـار آمـد. پـس از  ای که ارانی کشتگاهی پرحاصل به آورد. " از بذرهای طالیی بار می به

یاری دیگر پیکارگـران  رزمان ارانی به ها، هم شکستن زنجیر استبداد و باز شدن در زندان
دوش گرفتند و حـزب  راه آزادی، استقالل، و پیشرفت اجتماعی، درفش خونین او را به

تودٔه ایران را بنیاد گذاردند. راه ارانی راه حزب او، راه طبقۀ کارگر ایران، راه همۀ مبـارزان 
های بنیادی در جامعۀ کهنـه و سـاخـتـن  پیشرو ضد استثمار و ضد استعمار، راه تحول

های علم و عمل است. راه ارانـی راهـی اسـت  ای نو، راه آفرینشگری در عرصه جامعه
 ساز و نام او نامی است جاویدان. آینده

   
ای و همه رزمندگان راه آزادی و  باختگان توده درود آتشین به خاطره تابناک همه جان

 عدالت اجتماعی!
 

----------------------------------------    
الـدولـه) در  وزیری حسن وثوق (وثوق ، در دوره دوم نخست١٩١٩/  ١٢٩٨قرارداد   .١

رغم روابط بدش بـا شـاه   الدوله که به سلطنت احمدشاه قاجار، با بریتانیا بسته شد. وثوق
شد، پس از مذاکراتی محرمانه با دولت بریتـانـیـا،  شدت از سوی بریتانیا پشتیبانی می به

خورشیدی از بستن قراردادی میان بریتانیا و ایران (مـعـروف بـه  ١٢٩٨مردادماه  ١٨در 
) خبر داد.  بر اساس این قرارداد، همٔه امور کشوری و لشـکـری کشـور ١٩١٩قرارداد 

گرفت. در دوره  باید صورت می ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با اخذ مجوز از آنان 
الـدولـه پـس  ای را که برای بستن این قرارداد گرفته بود از وثوق رضاشاه بخشی از رشوه

 السلطنه معروف، بود. الدوله برادر احمد قوام، قوام گرفتند. وثوق
 

 روز ... ماه، هشتادمین سال ادامه چهاردهم بهمن

 سال تعزیری محکوم شده اند. ١مرتضی قاسمی هر کدام به تحمل 
خرداد ماه به همراه شمار دیـگـری از  ٣١جرم این فعاالن اجتماعی این است که در 

اسـتـبـداد ” ای خطاب به هـمـوطـنـان خـود،  مخالفان رژیم استبدادی با انتشار نامه
هـا بـرای  ها و به نتیجه نرسیدن تالش را عامل نابسامانی “  سیستماتیک و غیرمسئول

اصالح امور ایران دانستند و خواستار استعفای خامنه ای از قدرت و تـغـیـیـر قـانـون 
بر خالف تعریف نخستین قـانـون ” اساسی شدند.  در این نامه همچنین آمده بود که: 

چرا که مردم نه فقط در انتخـاب  خبری ست و نه از آزادی!»جمهوریت«اساسی، نه از 
به نوشـتـه  “ سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند.

زنی فعاالن مدنی نیز بدون استـعـفـای سـیـدعـلـی  چانه” سیاسی: -این فعاالن مدنی
 ”راه به جایی نخواهد برد! – ١٧٧ خاصه اصل  –ای و تغییر قانون اساسی  خامنه

حزب تودٔه ایران ضمن محکوم کردن این احکام غیر انسانی و ظالـمـانـه دسـتـگـاه 
قضایی رژیم والیت فقیه به رهبری فرد جنایتکاری که باید خود پاسخگوی صدور حکم 

معتقد است که صدور این احکام سنگیـن از   اعدام برای هزاران زندانی سیاسی باشد،
سوی دستگاه سرکوب رژیم با هدف تشدید جو سرکوب و ارعـاب در جـامـعـه در پـی 

دانشجویی بـر ضـد  -و بدنبال آن اعتراض های گسترده مردمی  ٩٨حوادث آبان ماه 
رژیم در رابطه با فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدآفنـد هـوایـی 

ایران از همه نیروهای مترقی و آزادی خـواه ایـران و   سپاه پاسداران است. حزب تودهٔ 
جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد این احکام غیر انسـانـی بـیـدادگـاه 
های قضایی رژیم بلند کنند. بدون اعتراض مشترک و گسترده افکار عمومی ایـران و 

کنندگان نامـه و هـمـچـنـیـن  جهان این خطر وجود دارد که شماری دیگری از امضاء
صدها تن از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر مردمی نیز به چنین سرنوشتی دچـار 

 شوند. 
 حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴

 ادامه هفت دهه زندان برای ...



 

 ١٠٩۶شمارۀ 

شمار زیادی از هـنـرمـنـدان در  
های مخـتـلـف هـنـری کـه  عرصه

وهشتمـیـن  امسال قرار بود در "سی
جشنواره فیلم فجر" حضور داشـتـه 

هـای  باشند، در همدردی با خانـواده
شدگان فاجـعـه شـلـیـک بـه  کشته

هواپیمای اکراینی و اعـتـراض بـه 
عــمــلــکــرد ســران  رژیــم و 

شان، از شـرکـت در ایـن  کارگزاران
جشنواره خودداری کردنـد. هـمـراه 

 ۴٢سینماگران و هنرمندان سینما، 
کارتونیست و همچنین شـمـاری از 
هنرمندان عرصه موسیقی ازجملـه: 
کـــیـــوان ســـاکـــت، کـــیـــاوش 

نسق، حسام اینانلـو، مـانـی  صاحب
جعفرزاده و هانا کامکار نـیـز اعـالم 
کردند در این جشنـواره حـکـومـتـی 

کنند. هنرمندان طـراح  شرکت نمی
هـای جـانـبـی  پوستر و سایر رشـتـه

جشنواره فجر هم به ایـن تـحـریـم 
گروه  ١٨گروه از  ١۶های انتشار یافته در این امر حکایت از آن دارد که  اند. گزارش پیوسته

المللی تئاتر فـجـر در ایـن  وهشتمین جشنواره بین های اجرایی" سی در بخش "دیگرگونه
 کنند.  جشنواره حکومتی شرکت نمی

منظور همدردی با  های هنرمندان از حضور در جشنواره فجر به  های پیاپی انصراف موج
زاده،   رفت که ابراهیم داروغه  قربانیان فاجعۀ ساقط کردن هواپیمای اکراینی تا جایی پیش

وهشتمین جشنواره فیلم فجر، اعالم کرد: "امسال باتوجه به فضـای عـمـومـی  دبیر سی
های داغدار حوادث تلخ اخیر، جشن برنامه افتتاحیـه فـیـلـم  جامعه و همدردی با خانواده

 شود. "  فجر برگزار نمی
 ١٠در مراسم سیزدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران کـه شـامـگـاه 

هـنـگـام  زاده، حامد بهداد، و نوید محمدزاده، هـریـک بـه بهمن برگزار شد، همایون غنی
سازی و بازیگری، از وضع کشور، از قربـانـیـان  های فیلم شان در زمینه های دریافت جایزه

، از فاجعٔه ساقط شدن هواپیما اکراینی، از تعهد در برابر مـردم ٩٨ماه  خیزش مردمی آبان
رود، از فشار بایدها و نـبـایـدهـا بـر  ها و آنچه بر مردم می و سکوت نکردن در برابر فاجعه

شان در عرصه خالقیت، و از وضـع کشـور خـود و ایـنـکـه  هنرمندان و لکنت گرفتن
 سکوت کنند، سخن گفتند. «٩٨کشتار »هنرمندان نباید درباره 

زاده  پس ازدریافت جایزه  "خالقیت و استعداد درخشان" برای کارگـردانـی  همایون غنی
" قـبـاحـت دارد. او از ٩٨باز"، گفت: "سکوت درباره فجایعی مثـل آبـان  فیلم "مسخره

اش را بـه پـویـا بـخـتـیـاری، از  زاده جایزه هنرمندان خواست مردم را تنها نگذارند. غنی
تقدیم کرد و او را "کشته راه وطن" نـامـیـد. او بـا  ٩٨قربانیان اعتراضات جنبش مردمی 

مانیم و این جامعه"، مصرعی از شعر مشـهـور  گذرد و ما می که "این دوران می تأکید بر این
را  «هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیـز بـگـذرد»سیف فرغانی: 

 برای حاضران خواند. 
حامد بهداد پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مـرد بـرای فـیـلـم "قصـر 

آبان)، از مادرش خواسته بود عکسی یا پستی برای  ٢۶شیرین"، با اشاره به تاریخ تولدش (
تولدش منتشر نکند "چرا که جوانان از گرانی و سختی روزگار جـان خـود را کـف دسـت 

مـاه گـفـت، هـیـچ زمـانـی  ها ریختند." او با اشاره به اعتراضات آبـان گرفتند و به خیابان
چنین احساس نزدیکی با مردم نکرده است،  و از ایجاد شکاف میـان هـنـرمـنـدان و  این

خود مردمیم، این اسم مزخرف سلبریتی را از روی صورت ما  مردم انتقاد کرد  و افزود: "ما
بردارید." او به انتقاد از شرایطی پرداخت که سکوت را به جامعه هنری ایران تحمیل کـرده 

لکنت زبان واداشته است و این مصرع از غزلی از حافظ را خوانـد:  است و هنرمندان را به
 ایست که در آسمان گرفت.  زین آتش نهفته که در سینه من است / خورشید شعله

خاطر بازی در دو فیلم "سرخ  نوید محمدزاده ضمن دریافت جایزه خالقیت بازیگری به 
اش را به کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراین  پوست" و "متری شش و نیم" ، جایزه

اکراینی،  گفت: "هر بالیـی کـه   ٧۵٢اهدا کرد. او در سخنانی با اشاره به سرنگونی پرواز 
 دانم چه عنوانی برایش انتخاب کنم. " آورند، نمی سرمان می

و آخرین نمـونـٔه بسـیـار گسـتـردٔه آن در  -ای در سراسر کشور گیری جنبش توده اوج
شـدت بـرانـگـیـخـتـه اسـت.  هراس مدافعان رژیم "والیت فـقـیـه " را بـه -٩٨ماه  آبان

هـا  سابقه نارضایتی عمومی توده های اخیر و رشد بی های گسترده مختلف در ماه اعتراض
از ادامه اختناق، نبود امنیت جانی و شـغـلـی، گـرانـی، 

جانبۀ اقتصادی، اوضاع کشور را  بیکاری، و بحران همه

   ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا داد ی  رو  تأم

شـان،  دوسـتـانـه ماهیت انسـان هنرمندان مردمی و خالق، بنا به
اجتماعی، دمکراسی، صلح، و   همیشه در مسیر دستیابی به عدالت

اش در مقام یک   کنند. هنرمند هم با مبارزه بر ضد جنگ تالش می
اش در روح و روان جامعـه هـمـواره  شهروند و هم با آفرینش هنری

است، زیرا مردم او را   ها تأثیر عمیق و ماندگار داشته ودر همٔه زمان
 کنند.  دوست دارند و باور می

هـایـی بـس  چهره -چه در گذشته و چه درحال حاضر -میهن ما
فکران و هنرمندان در این عرصٔه مـهـم از  درخشان از چنین روشن

زندگی و سرنوشت مردم در خود داشته و بـه آنـان بـالـیـده اسـت. 
ها از سوی  باوجود احتمال تهدیدها، اخطارها، احضارها، و بازداشت

شـمـاری  ،١٣٩٨ماه  های قضایی و امنیتی رژیم در دوم بهمن مقام
هـای انسـانـی  از سینماگران برجسته و هنرمندان وفادار به آرمـان

شـان  های شخصی امضا در صفحه ١٣٩ای را با  جمله ای تک بیانیه
اند: "ما به جشنواره فـجـر  اند. آنان نوشته در اینستاگرام منتشر کرده

 رویم "[!]. نمی
ای از هنرمندان در اعتراض به  پیش از انتشار این بیانیه هم عده 

نفر در ایـن  ١٧۶سرنگونی هواپیمای اوکراینی و جان باختن   فاجعه
پرواز از حضور در جشنواره فجر انصراف داده بـودنـد. ایـن عـمـل 

هـای حـکـومـتـی و  های تند مـقـام اعتراضی هنرمندان با واکنش
هـا  سـازی های تبلیغاتی رژیم مواجه شد. احضارها و پـرونـده رسانه

 علیه تعداد زیادی از هنرمندان شروع شده است.
چنین شرکـت  ها و تحریم جشنواره فیلم فجر و هم در پی انصراف

در میدان آزادی تهـران  ١٣٩٨ماه  دی ٢٢در تظاهرات روز یکشنبه 
نفر از هـنـرمـنـدان بـازداشـت  ١٠و شهرهای دیگر کشور، بیش از 

سـاز،  شدند. در این ارتباط، آقای علی فرمانی، صدابـردار و فـیـلـم
برد. آقای رضا اسدی، دستیار کارگـردان  سر می هنوز در بازداشت به

در میدان  ١٣٩٨ماه  دی ٢٢دقت" که روز  فیلم سینمایی "جنایت بی
ماه آزاد شـد.  بهمن ٣آزادی بازداشت شده بود، با قرار کفالت در روز 

اعتماد، کارگردان مطرح سینمای کشـور  ماه رخشان بنی دی ٢٣در 
کـنـنـده سـیـنـمـا، و  همراه همسرش، جهانگیر کوثری، تهیه ما به

هایی در بازداشت نـگـه  همچنین آزاده موسوی، مستندساز، ساعت
، خبر داد: "ترانـه ١٣٩٨ماه  بهمن ٢داشته شدند. خبرگزاری فارس،

علیدوستی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون بـه دادسـرای رسـانـه 
احضار و با قرار کفالت آزاد شده است. " پرونده این بازیگر مشـهـور 

بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تشـکـیـل گـردیـده  ٩در شعبه 
است. هنوز مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برای این بازیگر شناخته 

هـای خـبـری داخـل  شده سینما مشخص نیست. برخی از سایـت
اند علیدوستی متهم بـه "فـعـالـیـت  کشور با انتشار این خبر نوشته

ای  تبلیغی علیه نظام" شده است. این بازیگر سـیـنـمـا در نـوشـتـه
جشنواره فیلم فجر را "پروپاگاندای غیرسینمایی و دولتـی" نـامـیـده 
بود. او در متنی در اینستاگرام خود نوشته بود: "شش سـال حـتـی 

عنوان مهمان هم به جشنواره فجر نرفتم. امسال هفتمین سـال  به
است. خوشحالم که امروز این پروپاگاندای غیرسینمایی و دولـتـی 

ها،  برای تعداد زیادی از همکارانم روشن شده. با افتخار در کنار آن
کنـم.  بعد از این هم فجر و افتخاراتش را به اهل خودش واگذار می

" ترانه علیدوستی پیش از این نیز در متنی در اینستاگـرام خـود بـا 
کنایه از سکوت مسئوالن در سقوط هواپیمای مسافری اوکـرایـنـی 

بـاره نـوشـتـه بـود:  خود را ابراز کرده بود. او در ایـن  تأسف و اندوه
ها با این خیال جنگیدم و نخواستم بـپـذیـرم؛ مـا شـهـرونـد  "مدت

هـا اسـیـر. " هـنـوز  وقت نبودیم. ما اسیریم، میلیون نیستیم. هیچ
 هویت خیلی از بازداشت شدگان مشخص نشده است. 

 وجدان سازان جامعه را تهدید نکنید



 ١٠٩۶شمارۀ   ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴دوشنبه    ۵ 

آمـوزی کـه  هزار دانش ادامه رویدادهای ایران ...
 ٩٨برای سال تحصیلی 

ـــدارس  ٩٩  – وارد م
انـد (بـا افـزایــش  شـده
هزارنفر نسبت بـه  ۵٠٠

سال گذشته)، مـدارس 
دو شیفته یا فرسوده یـا 

هایـی  بی سقف، کالس
محصل بـا  ۴٠با تراکم 

تــریــن امــکــانــات،  کــم
کمبود معلم، تبـعـیـض 

میان مرکزها و مناطق پیرامونی، وجود اختالف سطح آمـوزش و تـحـصـیـل بـیـن 
انـد. ایـن  وپرورش کـنـونـی های اصلی آنان و نظام آموزش ها، در زمرٔه چالش استان

 ١٢٧گوید: " است که علیم یارمحمدی، نماینده مجلس شورای اسالمی، می درحالی 
 ٩٩  –  ٩٨وبلوچستان در سال تحصیـلـی  هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان

هزار معلم مواجه است."  با این حال، این آمار با  ١٣وجود دارد و این استان با کمبود 
هـا  وبلوچسـتـان، بـا واقـعـیـت شناسنامه بودن کودکان در سیستان درنظر گرفتن بی

، حـمـیـد سـارانـی، ١٣٩٨آذرمـاه  ١٨گزارش ایسنا،  ای بس معنادار دارد. به فاصله
وپرورش هیرمند  "شمار دانش آموزان بدون شناسنامه در این شهر را  مدیرکل آموزش

های محروم و مرزی میهن مـا کـه غـالـب  نفر دانسته است. "استان ٧٠٠دو هزار و 
های محروم و زیر ستـم) تشـکـیـل  های ملی و مذهبی (خلق ها را اقلیت جمعیت آن

دهند، با مشکل کودکان بازمانده از تحصیل اما با حدتی بیشتر روبـرو هسـتـنـد.  می
هزار معلم اعتـراف  ١٠٨وجود کمبود  وپرورش، به میرزایی، وزیر آموزش محسن حاجی

جـای آمـوزش عـلـم و دانـش  آور اینکه، رژیم والیـی بـه بار و ننگ کند. فاجعه می
هـای سـیـاسـی  مقتضای سن محصالن در مدارس، بیشتر در پی تحـقـق هـدف به

خودش است. سخنان محمد پورداوود، مدیرکل آموزش استان همدان در این راسـتـا 
گوید: "طرح عملـیـاتـی  گویای رفتار بغایت مرتجعانه کارگزاران ولی فقیه است. او می

نماز در کل استان شکل گرفته و برای آموزش دهندگان سوادآموزی احکام نماز و... 
آور عـلـم و  درنظر گرفته شده است." در عصر انقالب انفورماتیک و پیشرفت حیـرت

اندرکاران حکومتی  های خرافه از سوی دست دانش، نصیب محصالن کشور ما آموزه
اندیشی ذهنی است. خیانت رژیم در حق نونهـاالن  و در جهت جمود فکری و خشک

مان فراتر از آن است که بتوان با واژگانی عادی توصیفش کرد. کودکانی که بـا  میهن
هایشـان بـه مـدرسـه راه  هایی گزاف به خانواده هزار مصیبت و تحمیل شدن هزینه

مانند تا کالس درس!  برند که بیشتر به آلونک می سر می هایی به یابند، در کالس می
گزارش ایسنا، آقای عبدالحسین بهرامی راونگی، رئیس شورای اسالمی روسـتـای  به

هایی از سقف قدیمی مدرسه پـورولـی  گوید: "بخش راونگ در شهرستان میناب، می
راونگ بر سر دانش آموزان فروریخت و باعث رعب و وحشت بین آنان شـد."در ایـن 

سال پیـش  ۴۴این مدرسه  اند.  آموز در این مدرسه مشغول تحصیل دانش ١۵٠مدرسه
ساخته شده و طبعًا رویداداهایی این چنینی هرگز مورد اعتنای مسئوالن حـکـومـتـی 
قرار نگرفته بوده است و نخواهد هم گرفت، چرا که در تحلیل نهایـی خـود مسـبـب 
اصلی بروز این فجایع هستند. تخریب مدارس و فروریزی سـقـف کـالس و دیـگـر 

اند، در قاموس این رژیم امری عادی است. زیـرا  بار آورده هایی که در کشور به ویرانی
خاطر کسب سود است. حرکت رژیـم  سازی مدارس به هدف محوری رژیم خصوصی

در این راه چنان پرشتاب است که هرسال کمتر از سال قبل به مدارس بودجه دولتی 
دهند. مطابق آمارهای رسمی تعداد مدارس خصـوصـی در ایـران دو  اختصاص می

میلیون نفری و سرزمـیـنـی  ٣٢۵برابر انگلستان و آمریکا است. البته آمریکا جمعیتی 
ای از جزایـر  میلیون کیلومترمربع با پنج ایالت خودمختار و مجموعه ٩/٨به مساحت 

کیلومترمربع و جمـعـیـتـی (تـا  ١٣٠،٣٩۵پراکنده دارد. کشور انگلیس هم مساحتی  
داشته  ٣١۶،۶٠٠میلیون نفر  ۵۴میالدی) معادل  ٢٠١۴واپسین سرشماری در سال 

کیلومترمـربـع  ١٩۵هزار و  ۶۴٨میلیون و  ١است. در صورتی که کشور ما با مساحت 
مدرسه غیـردولـتـی دارد. نـکـتـه  ٨۴٧هزار و  ١١میلیون نفر،  ٨٠و جمعیتی معادل 

شود، بنابراین بـا  درخور توجه این است که وقتی داشتن پول شرط درس خواندن می
تـردیـد  اند، بـی گریبان این سطح نازل درآمدی که اکثر افراد کشورمان با آن دست به

شان را راهی مدرسه کنند. با این جهنم سوزان فقر و فالکتـی کـه  توانند فرزندان نمی
ای بس تیره و تار در انـتـظـار کـودکـان  رژیم والیی در میهن ما بنا کرده است، آینده

ایـنـک بـا  های زحمتکش به کمیـن نشـسـتـه اسـت. ایـن آیـنـده از هـم خانواده
ترین شکل گریبان زحمتکشان و فرزندان آنان را در چنگال خود گرفته و تا  رحمانه بی

هـای  دانند از امکـان فشارد. درحالی که همه آحاد جامعه حق خود می حد خفگی می
رغم آن بـا چـنـیـن شـرایـطـی  تحصیلی کشور از برابری آموزشی برخوردار گردند، به

 اند.  بیشترشان از آن محروم

اند. رژیم در برابر این بـحـران شـدیـد کـه بـر پـایـٔه  شدت بحرانی کرده به
های بحق مردم است جز تهدید، سرکوب، و زندان کـه هـمـگـی  خواست

حل دیگری ندارد و برای ادامه  اش است راه برخاسته از ماهیت ضد مردمی
فـر،  یابـد. نصـرالـلـه پـژمـان ها نمی غیر توسل به آن ای به بقای خود چاره

نماینده عضو جبهه پایداری و سخنگوی کمیسیون فـرهـنـگـی مـجـلـس 
گیری شمار زیـادی از هـنـرمـنـدان  شورای اسالمی، در واکنش به کناره

های هنـری از جشـنـواره  نام سینما و دیگر عرصه سبک و صاحب صاحب
فجر اعالم کرده است: "طرح محرومیت دائمی هنرمنـدان مـعـتـرض از 

 شود " [!]. فعالیت هنری به مجلس شورای اسالمی ارائه می
هـایـی  شـیـوه کنـد بـه همواره تالش می  رژیم با دستگاه سانسور اندیشه
گو را در گلو خفه کند، غافل از  جو و حق غیرانسانی صدای هنرمندان حق
اش  ارث رسیده از سـلـف سـلـطـنـتـی اینکه این ابزار کهنه و فرسوده و به

وجود آمدن فضایی آزاد  پوسیدگی خود این دو رژیم بوده و هست. ما از به به
برای رشد استعدادهای هنری و شـأن انسـانـی هـنـرمـنـدان در هـمـۀ 

های هنری کشور در جهت رشد و شکوفایی فرهنگ و پـیـشـرفـت  عرصه
دل با هنرمندان در راه بسـتـر  مان حمایت کرده و هم  جامعٔه خفقان گرفته

 دهیم. سازی این فضای آزاد حیاتی به مبارزه خود ادامه می
برانگیز هنرمندان در زیر پا نهادن خط قرمزهای رژیم که  تالش تحسین

تـریـن  ها، زندان، شکنجه، و اعدام، و کـم با تهدیدها، احضارها، بازجویی
شـان را  هـای نشین کردن هنرمندان و خود و خـانـواده واکنش به آن خانه

تـردیـد در  فقر و نیازمندی مبتال کردن همواره همراه بوده و هست، بـی به
گاهی توده ها نقشی تأثیرگذار و اساسی در حال و آینـده داشـتـه و  رشد و آ

ست انکارناپذیر که اوضاع حاکم و تحمیل شده بـر  خواهد داشت. واقعیتی
اش، عرصه فعالیت مستقل برای هنرمـنـدان  جامعه ما با مختصات کنونی

توان رژیم  تر شده است. تنها با اتحاد و مبارزه مشترک می روز تنگ ما روز به
نشینی واداشت. هنرمندان در پرتـو کـار پـیـگـیـر  عقب را در این عرصه به
بستگی خواهند توانست هم بر متوقف ساختـن گسـتـرش  آفرینشگر و هم

فریبی و انواع و اقسام ترفندهای تبلیغاتی رژیم غلـبـه  جهل و خرافه و عوام
کنند و هم اراده مردم را به تغییر امور برانگیزند. آنان در نبرد بـغـرنـج کـه 

هاست که خـون دل  ای بسیار بوده، سال مستلزم  تحمل جسمی و روحی
های فرسوده فقاهت سیاسی رژیم خودکامه و والیـت  خورند تا به نظریه می

ها رو در رو شده، و مسـیـر  شان تن ندهند و با آن فقیه در امور هنر و زندگی
درستی بـر ایـن  راستین منافع حال و آینده مردم کشور را بپیمایند. آنان به

اعتقادند که تحوالت ژرف در روابط انسانی و رشد اجتماعی و فـرهـنـگـی 
میهن، همواره از بزرگراه روشنگری و تالش روشنگران مـمـکـن بـوده و 

 هست. 

وسیلٔه گذران زندگـی کـودکـان  -لحاظ جسمی و روحی بار به کار مشقت
شان را  مان هستند و در بسیاری موردها با درآمدشان خانواده فقرزده میهن

جای اینکه مانند دیگر کودکان زنـدگـی  هم سرپرستی کنند. این کودکان به
های آموزش و پرورش برخوردار باشند، باید با جان  و بازی کنند و از حداقل

کف آرنـد و روزگـار  هایش لقمه نانی به کندن در نبرد با  گرسنگی و صدمه
ویژه فرزندان کارگزاران والیی در مـدارسـی  ای که به سپری کنند. در زمانه

ها کمابیش از کـم و کـیـف  مدارسی که مردم از طریق رسانه -چنانی آن
گاه آن کنند، این کـودکـان  و امکاناتی فراوان زندگی و تحصیل می -اند ها آ

ترین حـقـوق  کار در کشور ما در منجالب فقر و فالکت و محروم از ابتدایی
آلود به این تـفـاوت  بار و حسرت انسانی ازجمله تحصیل، با چشمانی حیرت
هـا  نگرند. این تفاوت در زنـدگـی عظیم میان زندگی خودشان و دیگران می

های ضد مردمی رژیم فقاهتی است که سرنوشتی تلخ بـرای  پیامد سیاست
آفریـنـی  سان پدیدٔه  فاجعه زحمتکشان و فرزندان سرزمین ما رقم زده و این

دار کرده اسـت. آنـانـی از ایـن  های سال ریشه با نام کودکان کار را سال
انـد وارد  ها هم که بخت یارشان شـده و تـوانسـتـه های محروم توده الیه

ها و نبود امکانـات مـنـاسـب مـبـتـال هسـتـنـد.  مدرسه شوند به تبعیض
 ۶٠٠میلیون و  ١۴های انتشار یافته، برای  اینکه، بر اساس گزارش حاصل

 رؤیای تحصیل برای کودکان کار



 ١٠٩۶شمارۀ   ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ سازش با دیکتاتوری مقصد ...

گویند میدان را خالی نکنید که مجلس یکدست  ای می گوید: "عده او می
دراختیار اصولگرایان قرار نگیرد، ولی باید در جواب این افراد بگویم در 

طلبان به نسبت گذشته افزایش پیدا کرده بود  مجلس دهم که تعداد اصالح
هم کار خاصی نشد." پروانه سلحشوری در ادامه با اشاره به چارچوب و 

گوید:  وظایف تعیین شده برای نمایندگان مجلس شورای اسالمی، می
شود  "وقتی برای هر موضوعی باید تأیید شورای نگهبان باشد چطور می

زنیم از  آید می ای خوششان نمی تا چهارتا حرفی که عده… کاری را جلو برد. 
 شویم" [!]. چند جای مختلف احضار می

هرحال، اجرای نمایش انتخاباتی مجلس شورای اسالمی از دو جهت  به 
نیز  ٩٨امری مهم در راستای "تداوم نظام" بوده و در انتخابات اسفندماه 

های مشخصی در این راستا دنبال خواهند شد. انتخابات آتی از یک  هدف
منظور  دار وظیفه برقرار کردن توازن نیروها در درون هرم قدرت به سو عهده

های  تقویت و حفظ حکومت والیی بر طبق شرایط جدید برآمده از ضرورت
روی،  اسالمی است. ازاین های خارجی جمهوری  اقتصادی مرتبط با سیاست

انداز تحوالت آینده  بحران اقتصادی، تنش با آمریکا، و درنظر گرفتن چشم
کننده دستورکار برای نتیجه و محصول موردنظر در  برای رژیم والیی، تعیین

مهندسی انتخابات اسفندماه هستند. دیگر وظیفٔه این انتخابات، برای 
منظور  ای، نمایش "حضور مردم" به ویژه علی خامنه اصحاب قدرت و به

اعالم "مشروعیت رژیم" و قدغن بودن هرنوع مخالفت با نتایج آن در 
 راستای نشان دادن ثبات "نظام" و اقتدار حکومتی است.

سران رژیم خوب می داند که اینبار با توجه به تجربه مردم در دهه های 
اخیر و تشدید جو سرکوب و خفقان و بی اعتباری بیش از پیش نظریه 

کشاندن مردم به پای صندوق های رای بسیار “  انتخاب میان بد و بدتر”
های مطرح  دشوار خواهد بود. روند غالب این سالها این  بوده است که جناح

شان وجود دارد، سرانجام در مخرج مشترک  هایی که بین با وجود رقابت
شان، یعنی: دفع خطر دخالت مردم در تعیین "توازن قدرت" در  کلیدی

همداستانی با یکدیگر  کشور، همواره بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه به
بایست برسند. در شرایط مشخص کنونی، باتوجه به بحران ژرفی که  می

گریبان است، اهمیت وحدت بر گرد حاکمیت والیت  "نظام" با آن دست به
فقیه برای رژیم دوچندان خواهد بود، زیرا سران قدرت در دوراهۀ ادامه 

 باید تصمیم بگیرند. وضعیت موجود اقتصادی  یا مذاکره با دولت ترامپ می
جز اطاعت محض در مورد  طلب امکان گریزی به برای جریان اصالح

فراخوان "وحدت" از سوی ولی فقیه و شرکت جستن زبونانه در انتخابات و 
ها راه دیگری وجود ندارد.  ها و حفظ آن تالش برای کسب سهم از رانت

گذاری جبهه  عالی سیاست های اخیر "شورای ها و بیانیه واکنش
طلبان" و "حزب اتحاد ملت ایران اسالمی"، یعنی دو تشکل اصلی  اصالح

جز  دهند که به طلبی و هوادار دولت "تدبیر و امید" نشان می جریان اصالح
التماس به شورای نگهباِن دیکتاتوری والیی کار دیگری از دستشان 

 آید. برنمی
و تحوالت پس از آن نشانگر وحدت نظر و  ٩٨ماه  رخدادهای آبان

های رقیب بر سر مخرج مشترک اصلی یعنی دفع  همکاری عملی بین جناح
هایشان و با اجماع بر گرد احکام ولی فقیه بود.  خطر از جانب مردم و جنبش

طلبی در مورد  اصالح -پردازان هوادار اعتدالگرایی عمدٔه فعاالن و نظریه
جز چند پیام و  ماه) به رخدادهای اخیر (ازجمله سرکوب خیزش مردمی آبان

هایی هشدار دهنده چیزی بیشتر ارائه نکردند.  تحلیل توییتری و مقاله
درمجموع، همه آنان، خواسته یا ناخواسته، در روند حمایت از احکام مطلق 

 اند، زیرا گریز از این ُدور باطل برایشان امکان ندارد.  ولی فقیه ذوب شده
واقعیت امر آن است که، پروژۀ "اعتمادسازی با حاکمیت" به فروپاشی 

طلبان منجر شده است و دستگاه والیت  نظری و عملی کامل جبهه اصالح
منظور تداوم حاکمیتش تبدیل  آن را به جریانی عقیم و در زمرٔه  ابزارهایی به

سال پیش از سوی  ۶کرده است. این پروژه، زیرپایٔه سیاستی بود که از حدود 
هدف "رفع  طلب به پردازان و سران اصالح ای از نظریه عمده  بخش

های امنیتی و گشایش فضای سیاسی" و دور کردن "رهبری" از  حساسیت
"تندروها" دنبال شده است. بازده اصلی این سیاست اما مهار کردن جنبش 

های نرم حکومتی در راستای تنزل دادن نقش  مردمی و همگامی با اقدام
مردم به شرکت جستن ِصرف و دادن رأی در انتخاب "بین بد و بدتر" زیر 

و اقسام   نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. با وجود همٔه انواع
ای و مخصوصًا گرم کردن تنور انتخابات  ها در برابر علی خامنه ُکرنش

گونه  شده در مورد برجام، هیچ غیر از "نرمش قهرمانانه" حساب نمایشی، به
 ای بروز نکرده است. انعطافی از سوی خامنه
های برآمده از منش قلدرمآبانه  وواکنش گرانی که کنش کم نبودند تحلیل

و پرسروصدای "تندروها و دلواپسان" و شماری بوقچی در مجلس را مرکز ثقل تحوالت 
کنند. آنان در داخل کشور و در خارج  ها ارزیابی کرده و همچنان می و زایندٔه بحران

بافی و جوسازی دربارٔه  تهدیدها و شعارهای  سی فارسی و با تئوری بی کمک بی به
وچرای نیروهای سیاسی از  چون ُپرسروصدای این "تندروها و دلواپسان"، حمایت بی

 -اعتدالگرایی پیرامون رفسنجانی -بندی اصالح طلبی دولت حسن روحانی و جناح
ها، و  خواهی ها و سهم روحانی را خواستار شدند. آنان هنوز هم کل فرایند کنش

های غیرواقعی  های قدرت در انتخابات مجلس را به گزینه های جناح یارِکشی
 دهند. گرا) تنزل می اعتدال -"بد" (یعنی تندرو) و "خوب" (یعنی اصالح طلب

ریزش وسیع پایگاه اجتماعی حاکمیت اسالمی در پی تحوالت دو سال اخیر موجب 
اعتبار شدن جایگاه ولی فقیه و همه نهادهای حکومتی ازجمله مجلس و دولت را  بی

های دینی هم دیگر کارساز  گری ها و شعارهای انتخاباتی و خدعه موجب شده و وعده
بیند و روشن است  نیستند. کلیت "نظام" خود را با خطر بزرگی از جانب مردم روبرو می

که کارگزاران حکومتی دیگر توان رفع مشکالت ساختاری در اقتصاد ملی و بهبودی 
های بعدی  روی، در جهت مدیریت مرحله ها را ندارند. ازاین وضعیت معیشتی توده

ها حتی با مشت آهنین و کشتار  کمبود شدید بودجه و ارز، باال بردن توان مهار اعتراض
های ریاضتی  های اقتصادی بعدی و تحمیل برنامه درمانی  زمانی شوک وسیع در مقطع

ای است. در این راستا، عملیاتی شدن افزایش  مورد تأکید سران نظام و شخص خامنه
 ٩٨ماه  همراه سرکوب شدید و خونین مردم معترض در آبان ضربتی قیمت بنزین به

ها و دستگاه امنیتی دیکتاتوری حاکم  آمیز برای آمادگی سیاسی جناح تمرینی موفقیت
 های مردم در آینده  بود. در رویارویی با اعتراض
های کالن در هرم قدرت که  بندی نمایندگان سیاسی سرمایه منافع طبقاتی و گروه

گیری  های بنیادی شکل کنند، ازجمله عامل شان می های سیاسی نمایندگی جناح
گرایی سرشت و عملکرد رژیم هستند. برای مثال، دولت حسن روحانی و جناح اعتدال

طلبی، در مقام نمایندگان سیاسی بورژوازی مدرن نولیبرال ایران، از این  اصالح -
قاعده مستثنا نبوده و نخواهند بود. منافع کالن اقتصادی و نفوذ سیاسی بخشی بزرگ 

ها آنان را نمایندگی  ها و جهانگیری دارانی کالن که کسانی از سنخ روحانی از سرمایه
تواند دوام یابد. بنابراین، از  گاه خارج از چارچوب رژیم والیی نمی کنند، هیچ می

های کالن که بخش بزرگی از "نظام" را تشکیل  نمایندگان سیاسی این سرمایه
هایی جناحی، انجام تغییرهایی  جز مانورهایی سیاسی در چارچوب رقابت دهند، به می

هایی غیرعملی در هنگامه  هایی از وعده شکلی و سطحی برای آراستن ویترین
 رود. انتخابات، انتظار دیگری نمی

های اصلی بین  ها و واکنش حزب تودٔه ایران معتقد است که برآیند تمامی ُکنش 
چنان نیروی ضروری نخواهد شد که  های درون "حاکمیت" مولد آن نیروها و دیدگاه
-منظور گذار کشور ما از حکومت دیکتاتوری به مرحله ملی ای الزم به بتواند پشتوانه

دموکراتیک بشود. این اصلی است قانونمند و به لحن گفتار این یا آن شخصیت یا 
چهرٔه سیاسی درون "نظام" ربطی ندارد. این اصل قانونمند برآمده از توازن نیروهای 
سیاسی در پیوند با اقتصاد سیاسی رژیم حاکم است که در زیر سلطٔه ایدئولوژی اسالم 

دهد.  زمان در وحدت و در تنش با یکدیگر قرار می طور هم  ها را به سیاسی، منافع جناح
سان، قانون اساسی جمهوری اسالمی با اتکاء به محوریت اصل پنجم در مورد  بدین

فقیه و بسیاری دیگر از بندهای متصل به آن طوری تنظیم شده  حاکمیت مطلقٔه ولی 
گاه نمایندگان مؤثر  است که با قرار دادن "اسالم سیاسی" در مقام دیدگاه محوری، هیچ

ای مانند  یابی به نهادهای حکومتی و راستین مردم و نیروهای اجتماعی امکان راه
مجلس را نخواهند یافت. بنابراین، سرشت استبدادی رژیم والیت فقیه تغییرناپذیر 

 مانده و خواهد ماند.
های مردم و ادامه حاکمیت مطلق والیت فقیه، مرکز ثقل و  تضاد میان خواست

های برآمده از آن و  های درونی است. این تضاد و بحران عامل اصلی زاینده بحران
های تاکتیکی شرکت در انتخابات فرمایشی تحت  جمله خطر تنش و جنگ، با حرکت از

شدنی نیستند. راه به جلو برپایی  نظارت استصوابی و بازی با آمار و تئوری بافی، برطرف
جنبشی نیرومند متکی به نقش مستقیم مردم در مبارزه برای صلح و استقالل، 

خواهی و عدالت اجتماعی و تحوالت بنیادین باهدف "حذف کامل حاکمیت  آزادی
 دموکراتیک است. -مطلق والیت فقیه" و گذر به مرحله تغییرات ملی

 



 ١٠٩۶شمارۀ   ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴دوشنبه    ٧ 

یـی بـا هـدِف  های غربی و منـطـقـه های امنیتی و جاسوسی قدرت دستگاه
هـای  کن کردن حزب تودٔه ایران و همچنین نابودِی انـدیشـه نابودی و ریشه

خواهانٔه چپ در جامعٔه ما صورت گرفت که ارتـجـاع آن را رقـیـب و  ترقی
 داند. دانست و هنوز هم می مخالف جّدی و خطرناک خود می

اخیرًا روزنامٔه آنالین آفریقای جنوبی به نام دیلی َموِریک گزارشی منتـشـر 
کرد که تأییدکنندٔه نظر حزب ما در مورد همدستی ارتجاع داخلی و خـارجـی 
در تالش برای نابود کردن حزب ماست. این گزارش حاوی سندهایی اسـت 

های امنیتی جمهوری اسالمـی در  دهند که سازمان روشنی نشان می که به
های سازمان امنیـت بـریـتـانـیـا  یورش بردن به تشکیالت حزب ما از کمک

 " و همکاری سازمان امنیت آمریکا "سیا" ۶آی "ِام
طور که در سند حزبی تصویب شده در ششـمـیـن  اند. همان برخوردار بوده

هـا و  آمده است: "ُبـعـدهـای ایـن ضـربـه ١٣٩١کنگرٔه حزب ما در بهمن 
تنها در تاریخ حـزب مـا،  های سیاسی و تشکیالتی برآمده از آنها نه دشواری

نظیر" بـود. بـا فـاش  بلکه در تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی جهان کم
شدن سندهایی که گزارش روزنامٔه دیلی َمِوریک منتشر کرده است، اکـنـون 

شود که "سربازان گمنام امـام زمـان"، یـعـنـی مـزدوران سـپـاه  روشن می
پاسداران و وزارت اطالعات، در راه رسیدن به هدف خود و برداشتن نـیـروی 

ایران از سر راه حرکت نیـروهـای ارتـجـاعـی بـه سـوی   انقالبی حزب تودهٔ 
های امنیتی غربی  دریغ سازمان های بی دیکتاتوری مذهبی، چطور از کمک

شود که "فتح ُمبین" سران جمهوری اسـالمـی  اند. حاال روشن می سود برده
دهد کـه از هـمـان  چگونه حاصل شده است. انتشار این سندها نشان می

گـیـری جـمـهـوری اسـالمـی ایـران، حـکـومـت  های آغازین شکـل سال
گرای والیی ایران برای "حفظ نظام" که برایش از "اوجـب واجـبـات"  اسالم

اش  هـای ضـدانسـانـی ای برای رسیدن به هـدف بوده است، از هیچ وسیله
های امنیتی خارجی بـرای  رویگردان نبوده است، چه یاری گرفتن از سازمان

سرکوب داخلی، چه همکاری با نیروهای نظامی تجـاوزگـر بـرای مـحـکـم 
کردن جای پای خود در کشورهای منطقه. و با همٔه اینها، همین نیـروهـای 

خواه و آزادٔه حـزب مـا را بـا  گرای والیی، رزمندگان آزادی ارتجاعی اسالم
وقاحت به همکاری با بیگانگان و خیانت به منافع مّلی متهم کردند. در گـذر 

بار حکومت والیی دروغگو و جنایـتـکـار  های سیاه کارنامٔه جنایت زمان، برگ
شود. باشد روزی که دفتر این حـکـومـت  ایران یکی پس از دیگری افشا می

خواهی مردم ایران بسته  طلبی و آزادی ننگین به لطف نیروی جنبش عدالت
شماری که این حکومت مرتکب شده  های بی شود و آمران و عامالن جنایت

مّلی تابسـتـان   صحرا گرفته تا فاجعهٔ  از کشتارهای کردستان و ترکمن -است
صورت گرفت تـا  ٧٨هایی که علیه جنبش دانشجویی در سال  تا جنایت ۶٧

بـه  -ها و صدها مورد دیگر و ده ٩٨و  ٩۶و  ٨٨های مردمی  سرکوب جنبش
 دست عدالت سپرده شوند.

 مروری بر گزارش سندهای افشا شده
بر پایٔه گزارش روزنامٔه دیلی َمِوریک، سازمان امنیت بریتانیا با هـمـکـاری 
سازمان سیا، اطالعاتی را که یک مأمور روسی کا.گ.ب پناهنـده شـده بـه 
بریتانیا در اختیار آنها گذاشته بود، در اختیـار جـمـهـوری اسـالمـی ایـران 
گذاشتند و این حکومت اسالمی با اسـتـفـاده از ایـن اطـالعـات، یـورش 

یافتٔه خونینی را علیه تشکیالت حزب تودٔه ایران سازمان داد. طـبـق  سازمان
یکی از سندهایی که این گزارش به آن اشاره کرده است، به نـظـر یـکـی از 

کـرده اسـت،  کارکنان وزارت امور خارجی بریتانیا که در ایران خـدمـت مـی
توانـد بـه سـود  ها در زیر شکنجه می ای های اجباری از توده گرفتن اعتراف

بریتانیا باشد. به نوشتٔه نویسندگان گزارش دیلی َمِوریک، سـنـدهـای افشـا 
شده حاکی از آن است که سیاست بریتانیا، بیشتر در خط روی خوش نشـان 
دادن به رهبران جدید ایران (در جمهوری اسالمی) بوده است تـا نـگـرانـی 

 نسبت به مسائل سیاسی جنگ سرد یا نفوذ شوروی در ایران.
ای از یک تلگرام محرمانه که نیکوالس بارینـگـتـون، کـارمـنـد  در نسخه

، پـس از ۶٢اردیبهـشـت  ١٩وزارت امور خارجی بریتانیا در ایران، در تاریخ 
  های اجباری رهبران حزبـی، بـه وزارتـخـانـهٔ  های تلویزیونی اعتراف نمایش

متبوعش فرستاده است، از شخصی به نام مصطفوی نام برده شده است که 
گـیـری و  آقای بارینگتون با او دربارٔه قدرت جمهوری اسالمی در اعـتـراف

هـایـش  سازی صحبت کرده است. مصطفوی در بخشی از صـحـبـت تواب
گویـد:  ها به کارمند انگلیسی می ای گیری از توده دربارٔه دستگیری و اعتراف

"غرب باید از کاری که انجام شده است خیـلـی خـوشـحـال بـاشـد" چـون 
فقط در ایران بلکه در سراسـر جـهـان ضـعـیـف  ها را نه وضعیت کمونیست

نویسد: "من به کنایه گفـتـم کـه  خواهد کرد. بارینگتون در همین تلگرام می
های شـاه بـوده"  های جمهوری اسالمی مؤثرتر از شکنجه احتماًال شکنجه

رغـم  سال در زندان شاه بـودنـد و بـه ٢۴اید از کسانی اعتراف بگیرند که تا  که توانسته
هایی از این دست نزدند. گزارش دیـلـی َمـِوریـک ادامـه  های ساواک، حرف شکنجه

دهد که در پی یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی بـه حـزب تـودٔه ایـران،  می
نفر  ٢٠٠کم  شوند که در نهایت دست تن از اعضای حزب دستگیر می ١٠٠٠"بیشتر از 

از آنها اعدام شدند." نیکوالس بارینگتون در کتاب خاطراتش اشاره کرده است که ایـن 
هـای ایـران "رسـیـد"  اطالعات پس از پناهنده شدن مأمور روسی به بریتانیا، به مقـام

بدون اینکه به نقش بریتانیا و سازمان امنیت و جاسوسی آن در رساندن این اطالعـات 
ای کند. نویسندگان گزارش دیلی َمِوریک معتقدند که  به جمهوری اسالمی ایران اشاره

اجازٔه همکاری سازمان اطالعات و امنیت بریتانیا با سیا و رساندن اطـالعـات مـأمـور 
وزیـر وقـت،  روسی به حکومت ایران، به احتمال قوی توسط مارگارت تاچر، نـخـسـت

، تأیید شده بوده است. ۶آی فرانسیس پیم، وزیر امور خارجی، و کالین فیگرز، رئیس ام
اند که در زمان تهیٔه این گزارش سعی کـردنـد بـا آقـای  نویسندگان این گزارش نوشته

 نیکوالس بارینگتون تماس بگیرند و نظر او را بخواهند، ولی موفق نشدند.
سندهای افشا شده مربوط به زمانی است که بارینگتون رئیس بخش حـفـاظـت از 
منافع بریتانیا در تهران بوده است، یعنی زمانی که ایران و بریتانیا روابط دیپـلـمـاتـیـک 

های بریتانیـایـی از سـرکـوب  های اخیر حاکی از آن است که مقام نداشتند. افشاگری
حزب تودٔه ایران توسط جمهوری اسالمی خشنود بودند. بارینگتون برای نشـان دادن 
این خشنودی، در گفتگویی که با مصطفوی داشته است، سرکوب خونین رهـبـرهـا و 

اصـطـالح  اسـتـقـالل  کادرهای حزب ما را به طور تأییدآمیزی "گامی مهم" در راه بـه
خـوبـی از سـرکـوب  های بریتانیایی بـه داند. بارینگتون و دیگر مقام حکومت ایران می

گاه بودند. در همان روزی که بارینگـتـون بـا مصـطـفـوی  خونین جمهوری اسالمی آ
کند، در گزارشش به وزارت امور خارجی در لندن از "نابودی [حزب] تـوده"  مالقات می
ای [از  نویسد: "اکثرًا مـعـتـقـدنـد کـه عـده کند. او در همین گزارش می صحبت می

زودی  اند و بقیه هـم بـه اکنون به مجازات اعدام محکوم شده اعضای حزب توده] هم
 خواهند شد."

و در جریان یورش اّول به تشکیالت حـزب  ١٣۶١پیش از این زمان، یعنی در بهمن 
آید که رژیـم [ایـران] مصـّمـم اسـت  ایران، بارینگتون گفته بود که "به نظر می  تودهٔ 

هـای َمـجـار بـه  ، یکی از دیپلمـات۶٢کن کند." در فروردین ماه  [حزب] توده را ریشه
اند کـه احـتـمـاًال در دادگـاه  ای در زندان دهد که "صدها" توده بارینگتون اطالع می

نظامی محاکمه خواهند شد. به نوشتٔه نویسندگان دیلی َموِریک، بارینـگـتـون از ایـن 
دانسـت. او  اقدام رژیم ایران متأسف نبود، بلکه آن را فرصت خوبی برای بریتانیـا مـی

نوشت که اآلن "زمان آن است که اروپای غربی و کشورهای همفکر، خطوط ارتباط با 
ایران را باز نگه دارند." بر اساس گزارش دیلی َمِوریک، در سندهای افشـاشـدٔه سـال 

های بریتانیایی به غیـر از  شود که مقام ای دیده نمی هیچ شاهد و نشانه ١٣۶٢/١٩٨٣
تأیید این سرکوب شدید، کار دیگری کرده باشند. بارینگتون بعدها در کتاب خاطراتـش 
نوشت که "بخش مهمی از کار ما، حفظ پیوندهای تجاری بریتانیا با ایـران و ارتـقـای 

 صادرات بود" و این فرصتی بود "برای به دست آوردن پول".
هایـی مـثـل دولـت  ها حاکی از آن است که ادعاهای حقوق بشری دولت این گفته

ها، فقط پردٔه فریبی است برای تـأمـیـن  بریتانیا و اشک تمساح ریختن آنها برای مّلت
هایـی کـه در  های غربی، و جان انسان های کالن این قدرت منافع اقتصادی سرمایه

شوند، پشیزی برای آنـهـا  گرا شکنجه و کشته می زیر دستان دژخیمان ارتجاعی اسالم
 ارزش ندارد.

یکی دیگر از کارمندان وزارت امور خارجی بریتانیا در تهران به نام کریس راندل، در 
دهد که "برخی از اعضای [حزب  به وزارت امور خارجی بریتانیا گزارش می ۶٢تابستان 

هایی در مقیاس وسـیـع  هایی مبنی بر اعدام کنند و شایعه تودٔه ایران] را دارند اعدام می
شـود کـه در  نویسند: "اینجا تخمین زده می شود." او در ادامٔه گزارشش می شنیده می

درصد از اعضـای حـزب تـوده در ایـران ٨٠حدود 
 ٨ادامه  در صفحه  اند یـا از  اند، و بقیٔه آنها یا مخفی شده دستگیر شده

 ادامه یاری رساندن دستگاه های اطالعاتی ...
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 اند." کشور گریخته
های اجباری از  نویسند که گرفتن اعتراف نویسندگان گزارش دیلی َمِوریک می

های کلیدی، یعنی نورالدین کـیـانـوری، دبـیـرکـل حـزب، و  دو تن از شخصیت
محمود اعتمادزاده [که در گزارش به اشتباه، سردبیر روزنامٔه حزبی معرفی شـده 
تـر  است]، رسیدن به هدف حکومت ایران برای نابود کردن حزب تـوده را آسـان

بر صفحٔه تلویزیون ظاهر شـدنـد و  ١٣۶٢اردیبهشت  ١٠کرد. این دو تن در روز 
گفتند که حزب توده علیه [حکومت] ایران و برای اتـحـاد شـوروی جـاسـوسـی 

کرده است. بارینگتون، کارمند وزارت امور خارجی بریـتـانـیـا، در گـزارشـش  می
هـای اجـبـاری  نویسد: "با توجه به ظاهر این دو تن [در نـمـایـش اعـتـراف می

تلویزیونی] معلوم است که فشارها، یا تهدیدها، در بازداشت باید خیلی شدید بوده 
باشد." در یکی از سندهای کارمند سفارت بریتانیا در مسکو به گزارشی از پـراودا 
(روزنامٔه رسمی دولت شوروی) اشاره شـده اسـت کـه در آن آمـده اسـت کـه 

های گشتاپو به ارث رسیده [به جمهوری اسالمـی]  ها "با استفاده از شیوه اعتراف
 از ساواک، گرفته شده است."

به گزارش دیلی َمِوریک، با وجود همٔه اینها، اولیـور مـایـلـز، رئـیـس بـخـش 
هایش  خاورمیانه و آفریقای شمالی وزارت امور خارجی بریتانیا، در یکی از گزارش

نویسد که چنین "اعتراف"های تلویزیونی باید برای بریتانیا مفید باشد. او اشاره  می
هـا در  هـایـی بـه دیـگـر حـزب ها "ممکن است اشاره کند که در این اعتراف می

شوم اگر هـر  کشورهای دیگر باشد که ما بتوانیم از آنها استفاده کنیم. ممنون می
ها داشته باشد، این نکتـه را در نـظـر  ای به مطالعٔه این اعتراف کسی که عالقه

هـایـی  دهد که "حزب کمونیست سوریه یکـی از حـزب داشته باشد." او ادامه می
آوریـل نشـسـت مشـتـرک  ٢۵است که در این مورد باید مورد توجه باشد... روز 

های کمونیست سوریه و عراق در دمشق برگزار شده است و این دو بیـانـیـٔه  حزب
مشترکی منتشر کردند... که در آن، این دو حزب به بازداشت اعضای حزب تـوده 

کند که "لیبی و الجزایر نیز روابط نسبتًا خـوبـی  اند." مایلز اضافه می اعتراض کرده
 با ایران دارند و محتمل است که چیز جالبی نیز در همین ارتباط پیدا شود."

دیپلمات شوروی را  ١٨که ایران  ١٣۶٢اردیبهشت  ١۴بارینگتون در همان روز 
نویسد: "اقدامی که علیه حزب توده صورت گرفت، ُمهر تأیـیـد  کند، می اخراج می

خمینی را داشته است... او سپاه پاسداران، دیگر نیروهای امنیتی، و قؤه قضایـی 
ستایـد. او حـزب تـوده را مـار  را برای خالص کردن ایران از شّر حزب توده می

کرده اسـت."  خوش خط و خالی خواند که برای سرنگون کردن اسالم فعالیت می
/١٩٨٣به طوری که در گزارش دیلی َمِوریک آمده است، بارینگتون در ماه مـه 

گوید که به عّلت یـورش [جـمـهـوری  به وزارت امور خارجی می١٣۶٢اردیبهشت 
اسالمی] به حزب تودٔه ایران و نابود کردن تشکیالت و کـادرهـای آن، "روابـط 

های کمونیست در جـهـان، بـه  ایران و شوروی، و شاید بتوان گفت تاریخ حزب
ای رسیده است." سندهای افشا شـدٔه وزارت امـور خـارجـی  نقطٔه عطف عمده

بریتانیا نشان از آن دارد که حمایت بریتانیا از سرکوب حزب توده توسط حکـومـت 
شود صرفًا در چارچوب جنگ سرد و مقابله با نفوذ شوروی تـوضـیـح  ایران را نمی
های بریتانیا اصًال نگران نبودند که حکومت ایـران بـه سـوی اتـحـاد  داد. مقام

ای بـا  شوروی تمایل پیدا خواهد کرد چون این حکومت مخالفـت سـرسـخـتـانـه
کمونیسم شوروی دارد. حضور نیروهای شوروی در افغانستان و پناهـنـده شـدن 

های افغانستانی به ایران، و فروش اسلحه به عراق در آن زمـان، مـایـٔه  میلیون
 ایجاد اصطکاک بین ایران و شوروی شده بود.

 نبرد داد با بیداد
بدین ترتیب، روشن است که حمایت بریتانیـا از سـرکـوب حـزب مـا تـوسـط 

های امپریالیستی جـهـان  جمهوری اسالمی ایران، در خط عمومی تالش قدرت
خواه و چپ اسـت. اسـنـاد افشـا و  برای سرکوب و ضربه زدن به نیروهای ترقی

منتشر شدٔه اخیر بار دیگر نشان داد که در مبارزٔه طبقاتی میان نیروهای واپسگـرا 
خواه، ارتجاع داخلی و خارجی هـر جـا  و پیشرو، میان نیروهای سرکوبگر و آزادی

خـواه،  خـواه و آزادی ها و نـیـروهـای تـرقـی که الزم باشد برای سرکوب جنبش
مستقیم و غیرمستقیم حاضرند با هم همکاری کنند تا منافع ضدمردمی هـر دو 

ناپذیری که حزب ما در جریـان ایـن  های جّدی و جبران حفظ شود. با همٔه آسیب
رغم زندانی کردن  سرکوب خونین حکومت اسالمی والیی ایران متحمل شد، و به

خـواهـان  و کشتار و مجبور به مهاجرت کردن هزاران انسـان شـریـف و آزادی
مبارزی که هدفی جز تأمین زندگی شایسته برای زحمتکشان ایران نـداشـتـنـد و 

های جـان بـه در بـرده و وفـادار بـه  ای ندارند، حزب تودٔه ایران به هّمت توده
های انسانی حزب و سوسیالیسم، بار دیگر سربلند کرد و پیکار تاریخی خود  آرمان

عدالتی و استبداد در  را از سر گرفت که تا امروز سرفرازانه ادامه دارد. مادام که بی
جامعه وجود دارد، پیکار داد و بیداد در بستر جامعه ادامه خواهد یافت و نیروهای 

  رغم همـهٔ  های گستردٔه مردمی، و به خواه، به پشتوانٔه جنبش خواه و آزادی عدالت
 شود، حماسٔه داد خواهند آفرید. ای که بر پیکر آنها وارد می های کاری زخم

ولی شیراندامی، چهرٔه هنرمند و محبوب  ادامه یاری رساندن دستگاه های اطالعاتی ...
 تئاتر و سینمای کشور درگذشت

ـــــس  ـــــی رئ
مـدیـره  هیـئـت

خانه تئاتـر، در 
مراسم تشیـیـع 

یـاد  پیکـر زنـده
ولی شیراندامی 
ــه  ــا اشــاره ب ب

های رونق  سال
تئاتر در گذشته 
ـــت: آن  ـــف گ

رسد چراکه پربار بود، اما امروز متأسفم کـه  نظر می دوران بسیار طوالنی به
و زمانی کـه  کنیم کنم هیچ کاری نمی گذرد و حس می سرعت می زمان به

گوییم راحت شد. قدر کسانی کـه بـاعـث  دهیم می عزیزی را از دست می
 اند بدانیم! افتخار و اعتالی تاریخ و فرهنگ کشور شده

، ١٣٩٨درگـذشـت:  -، َمرْو، ترکمنستان١٣١٠ولی شیراندامی [تولد: 
در گـروه تـئـاتـر اسـکـویـی  ١٣٣٧تهران]، آموزش تئاتر را نخست در 

سرپرستی مصطفی اسکویی) دید و در اجراهـای مـتـعـدد ایـن گـروه  (به
هایش آثار کالسیک و  تئاتری بازی داشت. این گروه در آن دوره از فعالیت

توان به اتلـو، طـبـقـٔه  ها می صحنه آورد که از زمره آن مدرن ارزشمندی به
ششم، هیاهوی بسیار برای هیچ، سلمانی شهر سویل، عروسی فـیـگـارو، 

هـا، اشـاره  ها و جـزایـن خانٔه عروسک، صاحب مهمانخانه، تانیا، روبهک
ی هنـرهـای  کرد. پس از این دوره ولی شیراندامی چهار سال در دانشکده

تئاتر بـازی یـا  ٣٠زیبا در رشته تئاتر تحصیل کرد. این هنرمند در بیش از 
ای  هـایـی سـیـنـمـایـی هایی تلویزیونی و فیلم کارگردانی کرده و در سریال

ای روی آب، بوی کافـور عـطـر یـاس،  همچون جایی برای زندگی، خانه
 ها، بازی کرده است. شازده احتجاب، و جز این

رضا بابک، هنرمند تئاتر و سینمای ایران، در مراسم پیـش از تشـیـیـع 
مـاه، در خـانـه  بـهـمـن ١۴یاد شیراندامی که صبح دوشنـبـه،  پیکر زنده

گـرفـت و  هنرمندان ایران در تهران برپا شد، گفت: "مردی که دست مـی
ها بـود و حـذفشـان  زاده برید. مشوق بزرگانی چون فنی دست و نان نمی

رفت نه برای نمـایـش  مردی که برای تئاتر روی صحنه می کرد. بزرگ نمی
کند. ... جهان امـروز  دادن. نسل ما به پیشکسوتی مثل ایشان افتخار می

ما، خاورمیانه پراندوه ما به هنرمندان، بیش از هرزمانی نیـازمـنـد اسـت. 
تـحـمـل  چون آنان  با خلق آثارشان این دشوار زنـدگـی را قـدری قـابـل

 کنند."   می
مدیره خانه تـئـاتـر در ادامـه  آقای ایرج راد، بازیگر تئاتر و رئیس هیئت

بارها آقای اسکویی بنیانگذار گروه تـئـاتـر  سخنانش در این مراسم گفت: "
بـه مـا  گفت ما باید روی نیمکت بنشینیم و آقای شیرانـدامـی  آناهیتا می

ــا ســتــایــش از افــتــادگــی و انســانــیــت ولــی  بــیــامــوزد." ایشــان ب
کـرد  خود جـلـب مـی خاطرنشان کرد: "این ویژگی او همه را به شیراندامی

برم و این که با صدای گیـرا و چـهـره  اش را از یاد نمی هرگز خنده شیرین
بخشید." راد اضافـه  پرطراوت خود روح زندگی را به تمام اطرافیان خود می

شناسی ولـی شـیـرانـدامـی بـودیـم و  یاد وقت آرا به با آقای فرمان کرد: "
های  گفتیم او امروز دیر کرده و ما را منتظر نگه داشته است." از ویژگی می
موقع  شناسی او بود و تنها مرگش مانع از حضور به یاد شیراندامی وقت زنده

یـاد ولـی  او در جمع دوستان هنرمندش شد. در مـراسـم تشـیـیـع زنـده
های هـنـرمـنـد  شیراندامی عالوه بر همسر و فرزندانش، بسیاری از چهره

 تئاتر و سینمای ایران حضور داشتند.
اش، بـه  حزب توده ایران درگذشت این هنرمند برجسته را بـه خـانـواده

 گوید. یادش گرامی باد. یارانش، و به همٔه هنرمندان ایران تسلیت می
  



 ١٠٩۶شمارۀ   ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴دوشنبه    ٩ 

گری یا عثمانیسم نو و اقتصاد  نوعثمانی
 سیاسی ترکیۀ معاصر

زمـیـنـۀ  کمال اکویان، دبیرکل حزب کمونیست تـرکـیـه، پـس
گسیل نیروهای نظامی ترکیه به لبنان و دعوی ترکیه نسبـت بـه 

 دهد:  های کانی خاور مدیترانه را توضیح می ذخیره
 

جمهور ترکیه، پس از ناکامی در سوریه سرگرم  طیب اردوغان، رئیس رجب
اش است که نخستین بـار آن را  گری پرورانیدن نسخۀ دوم طرح نوعثمانی

میالدی وارد دستورکار سـیـاسـی کـرد. تـردیـدی  ٢٠٠٠در نیمه دوم سال 
طلبانۀ ارضی و اقتصادی محصول  گری توسعه نیست که سیاست نوعثمانی

 ١٠٠های اردوغان و حزبش است. جمهوری ترکیه که  ها و دیدگاه سیاست
و پس از انقالب بورژوایی با رهبری مصطفی کمال شـکـل   صد سال پیش
گرای همفکر اردوغان  طور راستین از سوی نیروهای اسالم گرفت، هرگز به

طلبانه ترکیه در چنـیـن  موردپذیرش قرار نگرفت. اما سیاست خارجی توسعه
گـرایـان  هـای اسـالم توان تنها بر شالوده واکنـش ای را نمی منطقه گسترده

گـری اردوغـان بـا  توضیح داد. اگر گرایش به نوعثمانیسم یا نـوعـثـمـانـی
گمان به گـرایـش  خوانی نداشت بی دار ترکیه هم های طبقۀ سرمایه خواست
شد. اگر بخواهیم از سیاست خارجی ترکـیـه،  ای در حاشیه تبدیل می فکری

شـمـار  یعنی کشوری که تا همین اندکی پیش متحد وفادار ایاالت متحده به
دسـت گـیـرد  توانست در کاری ابتکار عمل را به رفت و تنها هنگامی می می

دسـت  راستا باشـد، شـمـایـی بـه های امپریالیستی غربی هم که با سیاست
دهیم، نخست باید به تکوین رویدادها در درون نظام امپریالیستی نـگـاهـی 
بیندازیم. ایاالت متحده مدتی طوالنی در حفظ نـقـش بـرتـرش در درون 

های امپریالیستی با دشواری روبرو شده است. یکـی از  مراتب قدرت سلسله
پیامدهای مهم این دشواری، سست شدن ساختار اتحادهـایـی اسـت کـه 

طـور  انـد. امـروز اداره ایـن اتـحـادهـا بـه پیرامون ایاالت متحده بنا شـده
هایی که ایاالت متحده امـروز بـا آن  ای ناممکن شده است. چالش فزاینده

مواجه است تنها از اثربخشی فزاینده اقتصادی جمهوری خلق چین یا رشد 
نظامی روسیه ناشی نیستند. دامنه عمـلـکـرد مسـتـقـل   - تأثیرگذار سیاسی

کشورهایی که تا همین چندی پیش متحدهای نزدیک ایاالت متحده بودند 
تـوان  تر شده است. رویکردهای سیاسی و نظامی ناهمـسـاز را مـی گسترده

 اکنون درون سازمان نظامی ناتو مشاهده کرد.
تمامی این پیشامدها با منطق [نظریٔه] "امپریالیسم" هـمـخـوانـی دارد: 

تر شدن رقابت در جهانی که زیر سلطه انحصارها قـرار  رشد ناموزون و ژرف
دارد و سرانجام به کشمکش خواهد انجامید، و این نباید مـایـۀ شـگـفـتـی 

لـرزه درآمـده اسـت،  که نظام امپریالیستی از پایین به باال به گردد. ازآنجایی
شان برای دریافت سـهـم  اندرکاران این نظام در تناسب با قدرت همۀ دست

داری ترکیه بـا وجـود  کنند. داشتن این انتظار که سرمایه تر تالش می بزرگ
سرشت ناپایدارش که به درجۀ باالیی از رشد دست یافته از ایـن زدوخـورد 
دوری جوید نابخردانه است. افزون بر این، بورژوازی ترکیـه مـتـوجـه شـده 
است که نه ایاالت متحده و نه اتحادیۀ اروپا جایگزینی پایدار برای رشد ایـن 

ترین سنخیتی با آنـچـه ایـن روزهـا در  بورژوازی ندارند. صفت "پایدار" کم
تواند داشته باشد. در این  دهد نمی واشنگتن، لندن، پاریس و برلین روی می

شود و در محور روسیـه و  رفته از ناتو دور می شرایط، گفتن اینکه ترکیه رفته
زنـی بـرای  چـانـه پایه است. طبقۀ حاکم تـرکـیـه بـه گیرد بی چین جای می

دهد و هرگاه شرایط مساعدتـر بـاشـد، تـا  دادوستد میل بیشتری نشان می
کند. اما مشاهده این رونـد تـا  گیری می تر موضع ای آزادانه و جسورانه اندازه
دهـد.  دست ما نمـی  امروز دلیلی برای خروج ترکیه از پیمان نظامی ناتو به به

حقیقت امر این است که، بورژوازی ترکیه خواهان "بازپیـونـدی" بـا ایـاالت 
متحده و آلمان است، اما در چارچوب شرایطی جدیدتر و حفظ آزادی عملی 
که امروز از آن برخوردار است. این رویکرد با واقعیت امپریالیسم در شـرایـط 

این دلیل پرسشی که باید مطرح کرد ایـن اسـت  کنونی هماهنگی دارد. به
  داری ترکیه تا چه انـدازه های سرمایه گری با بلندپروازی که، طرح نوعثمانی

وتوسـعـۀ  همخوانی دارد؟ رشد اقتصادی ترکیه با رهبری دولت حزب عدالت
اردوغان برآیند چپاول غیرقانونی نهادهای دولتـی، شـهـرهـا، طـبـیـعـت، 

های گوناگـون هـمـراه بـا  ها، سیاست درهای باز و انگیزه ها، کان رودخانه
 زنی طبقۀ کارگر و نرخ نامعقول در دریافت وام است. نابودی قدرت چانه

انـد.  های اصلی اقـتـصـاد شـده های خودروسازی و ساختمانی بخش صنعت
اند. ترکیه از نظر کشاورزی دیگر خودکفـا  های دیگر فروپاشیده بسیاری از صنعت
که تولیدکنندگان  های انحصاری در بخش تولید خوراک، درحالی  نیست. شرکت

لـرزه درآمـده از  برند. اقـتـصـاد بـه شوند، سود سرشاری می ُخرد ورشکست می
ویژه در بخش مالی، بسیار  بیکاری، بدهی خارجی و داخلی و نرخ باالی تورم، به

ها، و بـا درنـظـر گـرفـتـن ایـن  بنیاد شده است. تنها بر اساس این دلیل سست
گـری تـرکـیـه  توان مشـاهـده کـرد کـه نـوعـثـمـانـی معیارهای اقتصادی، می

 هایی جدی دارد. محدودیت
مانند: چشم دوختن هـمـه بـازیـگـران  -های دیگر و با درنظر گرفتن واقعیت

عمده [سیاست و اقتصاد در جهان] به منطقه، اعتماد نداشتن کشورهای عربی 
به ترکیه، وجود مخالفت با جریان عثمانیسم نو در ترکیه و اینکه بخشی از طبقۀ 

وتوسعۀ اردوغان سیاست خارجی  داری خواهان آن است که حزب عدالت سرمایه
تـوان دریـافـت کـه اردوغـان بـرای ادامـه  مـی -تری را دنبال کند خطری کم

هـایـی  داری ترکیه از برخی مـزیـت ترفندهایش در تنگنا قرار گرفته است. سرمایه
شان گرفت. ترکیه در قیاس بـا کشـورهـای  نیز برخوردار است که نباید را نادیده

تری دارد. در میان این جـمـعـیـت جـوان، آنـانـی کـه از  اروپایی جمعیت جوان
ای را در تـرکـیـه  تحصیالت دبیرستانی و دانشگاهی برخوردارند، الیٔه اجتماعی

یافتگی را دارنـد. ایـن ذخـیـرۀ کـارگـران  ترین سازمان دهند که کم تشکیل می
آموخته است که با از دست رفتن حقوق سندیکایی و صـنـفـی، نـیـروی  دانش

آورد. بنیـادگـرایـی مـذهـبـی کـه  داران فراهم می رقابتی  بزرگی در برابر سرمایه
شود، این بنـیـادگـرایـی  کار گرفته می ها در سیاست داخلی به منظور مهار توده به

تازگی ترکیه  شود. به کار برده می منزله ابزاری به مذهبی در سیاست خارجی نیز به
ای که در جهان اسالم میان ایران و عـربسـتـان سـعـودی  جویی به نبرد برتری

یافتـه از سـوی اردوغـان هـمـراه بـا  جریان دارد پیوسته است. ابتکار سازمان
کم گرفت. این سه کشور باهـم از  پاکستان و مالزی را در این عرصه نباید دست

های مسلمـان انـدونـزی و  های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی، بر جمعیت راه
 گذارند. هند تأثیر می

تأثیر حضور ترکیه در منطقٔه بالکان، قفقاز، و سومالی و همچنیـن نـفـوذ بـر 
ویژه در آلمـان  ها مسلمان از راه تشکیالت مستقر در مسجدهای اروپا به میلیون

های تـأثـیـرگـذار در  این مجموعه افزود، آنگاه گسترۀ شبکۀ توانایی را نیز باید به
هـای مـخـفـی و  ها، رابـطـه توان ارزیابی کرد. افزون بر این جهان اسالم را می

ای  های اقتصـادی ویژه قطر، امکان پیچیدۀ ترکیه با کشورهای ثروتمند نفتی، به
تـریـن  سازند. ترکیه همچنین یـکـی از بـزرگ گیری برای ترکیه فراهم می چشم
اش را] به صنـعـت پـردرآمـد  ها را در منطقه دارد، سهمی بزرگ [از بودجه ارتش

دهد و در مقام یکی از اندک کشورهایی درآمده اسـت کـه  دفاعی اختصاص می
دهی عملیاتی نظامی و اطالعاتی را دارد.  در خارج از مرزهایش توانایی سازمان

گـرا، و  پـذیـر، عـمـل ای انـعـطـاف گوید. سیاست خارجی وپال نمی اردوغان پرت
تواند روز بعد بدون پایبندی به اصول اخالقی تغـیـیـرش  طلبانه دارد و می فرصت

ها است که تصمیم ترکیه به گسیل نیروی نظامـی  دهد. در پرتو تمامی این عامل
تواند درگیر جنگی گردد که حاکمیت او  به لیبی را باید بررسی کرد. اردوغان نمی

های نظامی و سیاسـی الزم بـرای  خطر اندازد. او همٔه امکان طور جدی به را به
دانـد کـه بـرای  سان نـیـز او مـی چنین درگیری خطیر را دراختیار ندارد. همان

منظور تأمـیـن سـوخـت از  های کانی به گشودن راه دستیابی به سهمی از منبع
عـمـل زنـد.  اش بایـد دسـت بـه زنی شرق مدیترانه و برای باال بردن قدرت چانه

گرا را کـه از  اسالم همین دلیل تصمیم گرفته است تا برخی از جنگجویان شبه به
خدمت خود درآورده است، بـرخـی افسـران اطـالعـاتـی، و  مخالفان سوریه به

 اش را به لیبی بفرستد.  شماری محدود از نیروهای ویژه و مشاوران نظامی
برداشت سیاسی اردوغان از رویدادهای سوریه با سیاستش درباره لیبی تفاوت 

هـای  سـبـب وجـود مـنـطـقـه های امنیتی به بهانۀ نگرانی دارد. در سوریه، او به
اش بـا  دنبال حضور دائمی است. حتا ممکن اسـت از هـمـکـاری ُکردنشین به

روسیه دست بکشد و به همکاری بیشتر با ایاالت متحده روی آَوَرد، هرچند کـه 
اند، اما هـنـوز  های پنج سال پیش ترکیه در سوریه نقش بر آب شده پردازی خیال

ای برخوردار است. با حضور در لیبـی، تـرکـیـه درتـالش  از ابتکار عمل گسترده
چنگ آورد. البته تا این بازه زمانی نـتـوانسـتـه  است تا سهمی از شرق مدیترانه به

داری ترکیه یک سیاست  است از چنین پایگاهی برخوردار گردد. اما اینکه سرمایه
تر را درپیش خواهد گرفت از خـطـری کـه  جویانه ای هوشیارتر یا دخالت خارجی

ویژه زحمتکشان ترکیه را خواهد گرفت نـخـواهـد  گریبان همه مردم منطقه و به
کشی خیـرخـواهـانـه" وجـود  داری دیگر، "بهره کاست. همانند هر کشور سرمایه

رساندن ترکیه از کشـوری   همین دلیل، پیکار برای دگرگونی و به سامان ندارد. به
کند و تبـدیـلـش بـه کشـوری کـه  طور گسترده در منطقه اعمال نفوذ می که به

 برابری و آزادی درونش جا بیفتد، بر دوش جنبش انقالبی در ترکیه است.
 



 ١٠٩۶شمارۀ   ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴دوشنبه    ١٠ 

فرانسیس فوکویاما خدمتگزار 
 شرم طبقۀ حاکم  بی
آور اخیر انـدیشـمـنـد آبـروبـاخـتـه  گوید، نوشتۀ ماللت زولتان زیگدی می

انـگـیـز تـازه  دستگاه حاکمه در دفاع از "دولت پنهان" یک سقوط شگـفـت
است. از زمان برچیده شدن اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپا، 

پیمانانش در دوران جنگ سرد در یک حالت جشـن و  ایاالت متحده و هم
 بردند. شادی بسر می

در این شرایط جدید، میدان نبرد تهی از مبـارزتـریـن مـخـالـفـان نـظـام 
نشینی گذرا بود؟ آیا سوسیالیسـم آغـازی  آیا این یک پس داری شد. سرمایه

دوباره خواهد داشت؟ آیا جمهوری خلق چین به مغازلۀ خود با مـنـاسـبـات 
نشیـنـی سـوسـیـالـیـسـم  آیا پس داری ادامه خواهد داد؟ اقتصادی سرمایه

 تری از روند تاریخ است؟ گر مفهوم ناشناخته نشان
گر  ، یک پژوهش١٣٧١یک سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 

کـتـابـی نـوشـت کـه  Randشده با درجه دکترا در موسسـه  کمتر شناخته
داری و سبک دمکراسی غربی بر سـوسـیـالـیـسـم و  "پیروزی" نظام سرمایه

"پایان تاریخ" و ورود بشریت به فرجام سیاسی و اقتـصـادی خـود را نشـان 
ای در محیط روشـنـفـکـرانـه ایـاالت  بینانه های بزرگ داد. جنین روایت می

متحده به میزان زیادی به سخره گرفته شد. اما فرانسـیـس فـوکـویـامـا بـا 
ترین نزاع مسلکی سده بیـسـتـم را بـه  گستاخی اعالم کرد که تاریخ، مهم
داری و برداشت آن از دمـکـراسـی بـه  فرجام رسانیده و آنرا به سود سرمایه

پایان رسانیده است. کتاب 'پایان تاریخ و واپسین انسان' با اینکه کتابی کـم 
فروش بود، لیکن با شمایل هگلی خود و تفسیر الکـسـانـدر کـوژو، فـردی 

های تندرو و یا پیشرو بـه دل طـبـقـٔه حـاکـمـه و  بدون هیچگونه دیدگاه
هـای  بـنـدی کارگزارانش نشست و آنها را به تحسین واداشت. آنـهـا جـمـع

داری، هـرچـنـد بـرخـی  کنندگـان سـرمـایـه فوکویاما را پسندیدند. ستایش
های او را تحریف زیرکانه مارکسیسم یافتند، امـا بـدیـن وسـیـلـه  استدالل

 مندانه دست یابند. توانستند به یک سطح پرکشش و سنگین اندیش
های استـادی  داری بر کرسی خدمتی خود به سرمایه فوکویاما برای خوش

های جورج میسون، جان هاپکینز و استنفورد نشانده شد. افـزون  دانشگاه
های سیاسی خـود را هـمـسـاز بـا  طلبانه دیدگاه بر آن، او زیرکانه و فرصت
های بوش پشتیبانـی  کرده است: نخست از جنگ رویدادهای روز جابجا می

کرد، سپس با آنها مخالف ورزید و دوباره با چرخشی به طرفداری از بـاراک 
یـابـد،  اوباما برخاست. به هر سو که احساسات طبقٔه حـاکـم گـرایـش مـی

 پیماید. فرانسیس فوکویاما نیز در همان سو راه می
بنابراین از اینکه بار دیگر پرفسور فوکویاما برای خدمت به طبقـٔه حـاکـم 

 زده شد. کند نباید شگفت تابی می بی
پرده از سازوکار طبقـٔه  یورش تازۀ او به رویدادهای سیاسی کنونی دفاع بی

حاکم برای تحمیل شرایط موجود و نظارت بر زندگی زیـردسـتـان اسـت و 
برانگیز هـگـل  برای فهمیدن آن نیازی به دانستن و یادگیری دیدگاه چالش

وابستگـی  نیست. کتاب جدید او بنام 'دمکراسی امریکایی به "دولت پنهان"
دارد' هواداری بدون شرم از کارگزاران و عامالن غیرانتخابی و گماشتگانـی 

داری را در اختیـار خـود  است که سکان هدایت روزانۀ کشتی دولت سرمایه
مایه ساختن این باور است که کارگزاران دولت ممکن  چنین امری بی دارند.

نیست به کار دیگری جز خدمت به سود مردم بپردازند. و در همان سان این 
گیرد که نظارت از بیرون و هوشیاری یعنی نـظـارت  انگاشت را به سخره می

های دولتی و اجرایی به کار گـمـارده  ها، سازمان مردم بر کسانی که در اداره
 اند ضروری دارد. شده

از دید فوکویاما گزاره "دولت پنهان" که این روزها مطرح اسـت بـه طـور 
عمده به معنای کارگزاران غیرانتخابی دولت فدرال است کـه در کـارشـان 
"ماهر، کاردان و عملکردشان غیرجانبدارانه" بوده و "وفاداری اصلی آنها نـه 
به رئیس سیاسی که آنها را برگمارده بلکه به قانون اساسی و بـه مـفـهـوم 

 باالتر پاسخگو بودن به مردم و تأمین نیازهای آنها است."
پرسد که به " سازمان ناسا، ادارۀ ملی دریا و فضا، مرکـز  فوکویاما از ما می

ها بیاندیشیم." او سپس در کنـار  ّها و جز آن نظارت بر و جلوگیری از بیماری
خطر و بطور یقین غیرسیاسی، نهادهای دیگری را که گویا  این نهادهای بی

های وابسته بـه  فکر آن دیرتر به ذهنش رسیده باشد مانند ''ارتش و سازمان

آن، بــــانــــک 
ــزی، وزارت  ــرک م
امور خارجه و جـز 

افـزایـد  ها'' می این
که نهادهـایـی بـا 
نقـش سـیـاسـی، 

هــــای  ویــــژگــــی
ـــی، و  ـــاس ـــی س

ای بــا  پــیــشــیــنــه
مداخله سـیـاسـی 
هم هسـتـنـد. او 

توانست به این  می
فهرست سازمان سیا، بنگاه امنیت ملی، و اف بی آی را نیز بیافزاید سـوای آن 

دارانـه  گمان هرگونه اعتماد به نظریه نهایی او در باره غیـر جـانـب که این کار بی
 کرد. بودن نهادهای دولتی را از پایه تخریب می

هـای  های چاپلوسانه خود از خـدمـتـگـزاران دولـت اگر فوکویاما در ستایش
بـایسـت  داری و ضمانت درستکاری آنان محق بود، بـرای نـمـونـه مـی سرمایه

آی و  بی کننده جی ادگار هوور، رییس پیشین سازمان اف عملکرد طوالنی و تباه
کارمندانش را در آزار کنشگران حقوق مدنی و سیاسی که در بـدنـامـی سـرآمـد 

 داد. هستند توضیح می
باید صدها سال نادرستـی و خـطـاهـای قضـایـی و  و به همین ترتیب او می

اجرایی، تاریخ چشم فروبستن کارگزاران ارشد حاکم بر نژادپرسـتـی، تـبـعـیـض 
های حـکـومـتـی  های طبقاتی، سیاست گرا هراسی و نابرابری جنس جنسی، هم

جـمـعـی،  هـای دسـتـه ها بر پایه نژاد یا مذهب، حبس شریرانه جداسازی انسان
ها، و انبوهی از زیرپا گذاشتن حقوق انسـانـی را پـاسـخ  زیرنظر گرفتن و پاییدن

شمار آنها نیز بدون تردید کار این  پایان و قربانیان بی های بی گوید. و البته جنگ
نهادهای دولتی و یا دست کم بر رضایتشان استوار است. کارمندان غیرنظـامـی 

کردند در تعهدشان نیز "ماهر، کاردان و  ها را اداره می های مرگ نازی که اردوگاه
 غیرجانبدارانه" بودند هرچند عملکرد آنان به سختی درجهت سود مردم بود.

این شیدایی سیاسی محض است که بخواهیم سفیران گمارده شدۀ سیاسی و 
یــا مــأمــوران جــای داده شــده ســازمــان ســیــا در پــوشــش کــارمــنــدان 

هـای  دوست کنگره، هرزگی مدیران بـنـگـاه هایشان، کارکنان حرفه خانه  سفارت
های سـیـاسـی،  کار، گردانندگان حزب خریده شده، دوز و کلک مشاورین سازش

سـاالری دولـت را  کاران دولتی سـودمـحـور و بـقـیـۀ دیـوان مشاوران و پیمان
 های واال بنمایانیم. غیرسیاسی و سرشار از خودگذشتگی برای رسیدن به ارزش

دار و بارگاهشان، بـیـزاری  پروفسور فوکویاما، این مدافع پرشور سروران سرمایه
اعتمادی نسبت بـه حـکـومـت  خود را از دمکراسی و در واقع دفاعش که به بی

 گوید: گذارد. او می مردم ارتباط دارد به نمایش می
دار به همگـی مـردان  ،  حق رأی از مردان سفید پوست ِملک١٨٢٠"در دهۀ 

ها رأی دهندۀ جدیـد بـه  سفید پوست گسترش پیدا کرد که باعث گردید میلیون
شـدنـد؟  ها بسیـج مـی بایست این توده عرصه سیاسی وارد گردند. اما چگونه می

(اندرو) جکسون، هفتمین رییس جمهور ایاالت متحده از حزب دمکرات از راه 
دار بوربـن، بـوقـلـمـون بـرای جشـن  های نوشیدنی الکل رشوه با دادن بطری

های دولتی از پس این کار برآمـد. جـکـسـون  کریسمس و (بیش از همه) شغل
هـای  تـوانـد در شـغـل گیـرد کـه چـه کسـی مـی اعالم کرد که او تصمیم می

ساالری خدمت کند و اینکه هر شهروند امریکایی از انجام کارهای دولتـی  دیوان
 آید." برمی

تواند در انـجـام کـارهـای دولـتـی  چقدر این پیشنهاد که هر زن و مردی می
مـان  آور است. جکسون هم مانند رییس جمهـور کـنـونـی مشارکت کند شگفت

گرای شیادی بود که از ناخشنودی شهروندان ایاالت مـتـحـده  آقای ترامپ عوام
کرد. همچـون تـرامـپ بـه صـورتـی  برداری می بخاطر حکمرانی نخبگان بهره

یابنده مردم از حکمرانی خودمحورش متکـی  طلبانه از نارضایتی گسترش فرصت
شـد  زار" خـوانـده مـی ای حکومت با " لـجـن بر قدرت و ثروت که بطور شایسته

 سرگرم سوداگری بود.
ها نفر در زمان جکسون بـه حـق رأی دادن دسـت  این واقعیت که میلیون

یافتند طبقۀ حاکم ایاالت متحده را نگران و به وحشت انداخت و از این جـهـت 
آموز خود را به انتقاد و سرزنش علـیـه وی واداشـت. جـکـسـون  نشریات دست

نژادپرست همچون ترامپ، و قاتل انبوه بومیان سرزمین آمریکا نشان داد که بـه 
درستی و نیکوکاری انسان باور ندارد و فرصـت 
 ١١ادامه  در صفحه  طلبانه از احساسات عاطفی مردم بسـود خـود 



 ١٠٩۶شمارۀ   ١٣٩٨بهمن ماه  ١۴دوشنبه    ١١ 

وسیله  در این دو سال گذشته، ایاالت متحده الحاق ارتفاعات جوالن به
المقدس  اند. بیت اسرائیل را پذیرفت، ارتفاعاتی که به سوریه متعلق

رسمیت شناخت و اعالم کرد و  عنوان پایتخت اسرائیل را به (اورشلیم) را به
المللی است، و در  نپذیرفت که این اقدام استعمارگرانه خالف قوانین بین

عنوان راه حل همه مشکالت ارائه  پایان این دو سال هم "معامله قرن" را به
ها به یک کشور  کرد. هدف، زیر پا گذاشتن خواست دستیابی فلسطینی

 های اکثر کشورهای عربی! مستقل است و آن هم با همدستی دولت
روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو و 

های مرتبط با ایران، لبنان،  شان سؤال امانوئل ماکرون در جریان مصاحبه
الله، و همچنین تحوالت لیبی را با توجه به مداخالت ترکیه موردبحث  حزب

وزیر  قرار دادند وبی شک در مورد مسئله فلسطین نیز گفتگو کردند. نخست
درصد از کرانه  ٨٠اسرائیل قصد خود را برای الحاق کل دره اردن و تقریبًا 

 کند. غربی رود اردن را  پنهان نمی
)، نیکوال دو ریویر، نماینده دائم ٩٨ماه  بهمن ١ژانویه ( ٢١شنبه  سه

فرانسه در سازمان ملل، چنین اظهار داشت: "فرانسه خواستار آغاز مجدد 
یک روند صلح معتبر است، زیرا اوضاع رو به وخامت درمنظقه منبع اصلی 

ثباتی است. ازجمله ما شاهد وضع اسفناک در غزه هستیم (...)  بی
همچنین در اورشلیم جایی که تخریب، سلب مالکیت و حمالت به وضع 

یابد."  او چنین ادامه داد:  موجود در اماکن مقدس افزایش می
وفصل مناقشه شناخته شده است، مرزهایی بر اساس  های حل "شاخص
شکلی  ها بر حسب توافق طرفین به با مبادله سرزمین ١٩۶٧ژوئن  ۴تصمیم 

عنوان پایتخت دو کشور؛ و  المقدس به عادالنه، در مورد پناهندگان؛ بیت
دهد در کنار هم در صلح و  ترتیبات امنیتی که به دو کشور امکان می

ای با توافق سازمان ملل باید هر چه  امنیت زندگی کنند. بر پایه چنین برنامه
اجرا درآید.  زودتر مذاکرات بین دو طرف از سر گرفته شده و نتایج آن به

حلی خارج از این  خیالی واهی و خطرناک است اگر تصور شود که راه
تر از همه، برای  تواند ثبات پایدار برای منطقه، و مهم ها می شاخص

وجود آورد." طبیعی است که تصور شود نیکال دو ریویر  اسرائیل به
کاری  گیری رسمی فرانسه را در سازمان ملل مطرح کرده است، راه موضع

جمهور و همچنین وزیر امور خارجه مبنای  که قاعدتٌا باید از سوی رئیس
رسد امانوئل ماکرون با توضیح زیر از  نظر می شد. با این حال، به اعالم می

طور نیست که فرانسه امروز با  کند: "این زیر بار آن شانه خالی می
دانم که دیگران چنین پیشنهاد مورد انتظاری  پیشنهادی روی میز بیاید، می

 ها قبل در دست دارند. را از مدت
های درگیر بخواهند  پذیر است که طرف هر روند صلح در صورتی امکان 

این روند کمک خواهد کرد."  صلح  برقرار کنند، فرانسه در نقش خود به 
الله در روز پنجشنبه،  جمهور فرانسه، چند ساعت قبل از سفر به رام رئیس
طور علنی  توانست اظهارات نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل را به می
حساب خودش بگذارد و از ایجاد دو کشور مستقل حمایت کند. متأسفانه  به

 امری که انجام نپذیرفت.
ژان اسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در اتحادیه اروپا، درخواست 

رسمیت شناختن کشور فلسطین را پیشنهاد کرد که کٌال  بحث در مورد به
رسمیت  مطرح نشد. یک دیپلمات اروپایی گفت اگر فرانسه فلسطین را به

این ابتکار مهم خواهند  بشناسد، "حداقل شش یا هفت کشور اروپایی فورًا به
پیوست." همچنین این جهشی برای بررسی مسئله فلسطین خواهد بود. 

رسمیت شناخته شدن کشورشان  ها منتظر به سال است که فلسطینی ٧٢
رسمیت  هستند در صورتی که کشور اسرائیل و جود دارد. امروز تنها به

اسرائیل را  -تواند استراتژی زورگویی آمریکا شناختن رسمی فلسطین می
بخش فلسطین، صائب عریقات،  شکست بکشاند. دبیرکل سازمان آزادی به

ژانویه طرح صلح  ٢٧هفته پیش اعالم کرد که اگر دونالد ترامپ در دوشنبه 
ها تصمیم  اش برای خاورمیانه را اعالم کند، فلسطینی شده ریزی برنامه
اسلو" که هنوز هم روابط بین اسرائیل و تشکیالت   گیرند از "توافق می

کند، خارج شوند. رهبران فلسطین تأکید  خودگردان فلسطین را تنظیم می
کنند که آنان برای مذاکره مقدماتی تهیه نقشه خاورمیانه هرگز دعوت  می

 اند.  نشده

عنوان پایتخت  المقدس (اورشلیم) به آنان تصمیم واشنگتن در شناختن بیت 
سازی در  کنند و با طرح الحاق دره اردن و شهرک اسرائیل را محکوم می

 کنند.  های فلسطینی قاطعانه مخالفت می سرزمین
ضیاء مدوخ، شاعر فلسطینی، استاد و محقق زبان فرانسه دانشگاه غزه و 

نویسد: "من  ای سرگشاده به امانوئل ماکرون چنین می ساکن غزه، در نامه
عنوان یک شهروند عادی فلسطینی که در محاصره، در رنج و وحشت در این  به

ای که به  نویسم... فلسطینی کند به شما نامه می زندان روباز در غزه  زندگی می
فردای بهتر، فردای صلح و عدالت امیدوار است و تصمیم گرفته است که به 
کشور و زادگاه خود بسیار دلبسته بماند و مقاومت کند و در کنار این جوانان و 
این کودکان باشد تا از آنان حمایت کند. یک فلسطینی که تصمیم گرفت در 

 برابر اقدامات وحشیانه اشغال مقاومت کند."
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کند و به همین ترتیب خواست مردم را برای دستیابـی بـه یـک  برداری می بهره
 گرا را ناکام گذاشت. حکومت دمکراتیک و برابر
نـاک  کننده جکسون بسوی یک حکومت مردمی بـیـم فوکویاما از تعهد گمراه
گوید: "براه انداختن یک دولت نوخاسته بسیار پیچیده بود  است و در این باره می

آموخته، ماهر و متعهد به خدمـت بـه مـردم  و به مسؤالنی نیاز داشت که دانش
 باشند."

کـنـد کـه ایـن  ای ناپخته و نه چندان زیرکانه چنـیـن اشـاره مـی او به شیوه
شود. و بهتر از آن اینکه حکمرانـان  های مردم یافت نمی ها در میان توده کیفیت

و زیردستان گوش بفرمان آنها باید از تحصیالت تراز اول بـرخـوردار بـوده، از 
مند شـونـد و تـعـهـد اصـیـل  های تراز اول بهره های آموزشی آموزشگاه توانایی

گان را کسب کنند. "خدمت به مردم" مانند بسـیـاری  خدمت ... یعنی منش نخبه
مـداران نـیـاز بـه  های پرطمطراق ولی توخالی مورد پسند سیـاسـت بندی از واژه

شفافیت دارد: خدمت به مردم به چه کسی؟ فوکویاما هـرگـز بـه ایـن پـرسـش 
هـا خـوب شـمـرده  گذارد که آنچه برای باالیی پردازد. او فرض را بر این می نمی
 شود برای همگان هم خوب است. بزرگان چنین کنند! می

دهد. و ایـن طـبـقـۀ  خدمتی خود به طبقۀ حاکم ادامه می فوکویاما به خوش
حاکم و نه یک "دولت پنهان" است که مسیر دولت ایاالت متـحـده را تـعـیـیـن 

هـای تـجـاری،  ها در روزگـاری کـه نشـانـه ها و معنی آن کند. توجه به واژه می
(فکر، مفهوم، سـبـک، عـمـل یـا رفـتـار  memesها  شعارهای تبلیغاتی و مم

فرهنگی که در سطح جامعه تبدیل به هنجار می شود و به صورت تقلید یا القـاء 
گاه) به تدریج در جامعه رواج مـی یـابـد) مـرسـوم  ذهن به ذهن (ذهن ناخودآ

شوند، ضروری است. طبقۀ حاکم ایاالت متحده با ترفنـدهـای سـیـاسـی و  می
دهد. ممکن است اجزای آن و سیمایش  دگرسازی شرایط به ماندگاری ادامه می

دگرگون شود اما به حفاظت مالکیت خصوصی، سود و امتیاز تا سرنگونـی خـود 
ای  بـرد و سـازه دهد. وانمود کردن به آن که دولت از بدخیمی رنج می ادامه می

است مستقل که بطور کامل جا افتاده و برآن است که تسلط خود را نگه دارد بـه 
توان بر آن غـلـبـه  معنای آن است که "دولت پنهان" گذرا و. رفتنی است و یا می

تواند به ماهیت دمکراتیک "طبیعی" خـود بـاز گـردانـده شـود.  کرد و دولت می
هـای لـیـبـرالـی یـا  بدیهی اسـت کـه چـنـیـن نـظـرهـایـی تـراوش انـدیشـه

هـای دیـگـری در دولـت  دمکراتیک است. به همان اندازه که مولـفـه سوسیال
تر یا عملکردهـای  های پنهان تر" وجود دارند طبقٔه حاکم هم دارای هدف "پنهان

"نابکارتر" است. اما برای طبقٔه حاکم یک دولت بیشتر وجود ندارد و آنهم متعلق 
 به این طبقه است.

تواند دچار کشمکش درونی باشد و حتی درون آن شکاف  بله، طبقۀ حاکم می
کند تـا بـه حـمـایـت و  هم باشد اما چنگ به قدرت را در همه شرایط حفظ می

گسترش سرمایه ادامه دهد. اعتراف به وجود یـک "دولـت پـنـهـان" مـبـهـم، 
آلود کردن دریافت ما از طبقۀ حاکم و رابطۀ آن با دولـت  گر، مه اسرارآمیز و تبانی

 داری است. سرمایه
هـا هـمـه نـهـادهـای دولـت  دی و جـز ایـن او ا، دی اس آی، ان بی سیا، اف
شوند و یـک  داری هستند که برای خدمت به طبقۀ حاکم بکار گرفته می سرمایه

 های "دولت پنهان" نیستند. گروه جدا شده و پشت کرده به هدف
فوکویاما در خدمت پیگیر خود به طبقۀ حاکم با دسـتـاویـز تـرس از "دولـت 

 داند از چه کسی باید دفاع کند. شود، او بخوبی می پنهان" اغوا نمی
 

 ادامه فرانسیس فوکویاما خدمتگزار ...
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 ٢٠٢٠ژانویه  ٢۴سران دولت اسرائیل روز جمعه 
مناسبت هفتادوپنجمین  ) به١٣٩٨ماه  بهمن ۴(

وسیله  سالگرد آزاد کردن اردوگاه آشویتس به
ارتش سرخ که از سوی سازمان ملل روز جهانی 
یادبود هولوکاست (بدون اینکه منتظر تاریخ 

 ٢٧دقیق آزاد کردن اردوگاه آشویتس یعنی 
ماه بشوند) نشست یادبودی با  بهمن ٧ژانویه/ 

تن از سران کشورهای جهان  ۴٠شرکت حدود 
ازجمله والدیمیر پوتین، امانوئل ماکرون، مایک 

جمهور آمریکا، برگزار کردند.  پنس، معاون رئیس
تواند  روزه تاریخ این مراسم نمی جلو کشیدن سه

بدون دلیل و بدون موافقت سران کشورهای شرکت کننده باشد. آیا دلیلش این نبود که 
ژانویه جهان را با خبر اعالم "معامله قرن" در   ٢٧ترامپ و نتانیاهو تصمیم داشتند در روز 

 شده قرار دهند؟              مقابل عملی انجام
طور خاص آزاد کردن  البته فضای نشست احترام به یادمان قربانیان هولوکاست و به

اردوگاهی بود که در جنگ جهانی دوم بیش از یك میلیون یهودی در آنجا نابود شدند. در 
متحده، فرانسه،  این نشست، رهبران متفقین سابق در جنگ جهانی دوم یعنی ایاالت

ها اداره  انگلیس، روسیه، و همچنین آلمان که در زمان جنگ جهانی دوم از سوی نازی
وزیر  وزیر اسرائیل سخنرانی کردند. نخست جمهور و نخست شد، و همچنین رئیس می

گونه که چند روز پیش هم اظهار داشته بود، رژیم  اش همان اسرائیل نتانیاهو در سخنرانی
نازی را مساوی رژیم جمهوری اسالمی ایران ترسیم کرد، و تمام کشورهای شرکت کننده را 

منظور جلوگیری از "یک هولوکاست دیگر"   به ایستادگی در برابر "ستمگران تهران" به
برداری از این  فراخواند. نکته مهم در این رابطه تالش رهبران دولت اسرائیل برای بهره

های رسوای رژیم حاکم کنونی  المللی برای سیاست مراسم  تاریخی جهت جلب حمایت بین
 آویو بود. در تل

درواقع همگی شرکت کنندگان فراتر از احترام و یادآوری سالروز آزاد کردن اردوگاه مرگ، 
استثنای امانوئل  گفتند به پلیتیکی کشورشان سخن می آشکارا در رابطه با مسائل کلیدی ژئو

ارائٔه نقشی اخالقی بسنده کرد که برای قامت او خیلی   جمهور فرانسه که به ماکرون رئیس
نمود. او گفت: "چه نمادی زیباتر از دیدن جمع متحد ما درحال انجام کار مفید  بزرگ می

جویانه است." او در اوج همدلی حتی از  برای مبارزه با کدورت، انکار، یا گفتارهای انتقام
تر چنین اضافه  حضور نماینده آلمان صحبت کرد. امانوئل ماکرون با روشی مبهم و عجیب

های امروزی، مردگان  ها یا برخی کینه کس حق ندارد برای توجیه برخی اختالف کرد: "هیچ
ها (مردگان) ما را به حقیقت، یادبود، گفتگو و دوستی  خود را احضار کند. زیرا همه آن

قول هاگی آل اد، مدیر سازمان حقوق  کنند." انتقادی پوشیده به اسرائیل که به دعوت می
وزیر اسرائیل " قصد سوءاستفاده"  از این بزرگداشت علیه  بشر اسرائیل، نتانیاهو نخست

 ها را دارد. فلسطینی
جمهور ایاالت متحده،  جمهور روسیه، و مایک پنس، معاون رئیس والدیمیر پوتین، رئیس

جمهور  جمهور فرانسه سخن گفتند، ولی در دو جهت کامًال مخالف. رئیس تر از رئیس روشن
ویژه  های دیگر، به کشی یهودیان، یادآوری کرد که گروه روسیه ضمن محکوم کردن نسل

میلیون تن از  ٢٠اند (همچنان که  کشی قرار گرفته اسالوها، نیز در معرض سیاست نسل
ها، در برخی کشورها از  مردم شوروی طی جنگ جهانی دوم کشته شدند). و این سیاست

پشتیبانی حاکمان آن کشورها برخوردار بودند، ازجمله در لیتوانی و لتونی. پوتین چند روز 

ستیزی  تبانی با هیتلر و یهودی قبل، لهستان پیش از جنگ را به
متهم کرده بود. والدیمیر پوتین اجالس سران پنج عضو دائم 

روسیه، ایاالت متحده، فرانسه،  -شورای امنیت سازمان ملل 
ثباتی  برای "دفاع از صلح" و "تمدن" در برابر بی -انگلیس، چین 

 جهان خواستار شد. 
نام خدا آغاز کرد و با یادآوری  مایك پنس مسیحی سخنانش را به

میلیون سرباز که برای جنگ در اروپا آمده بودند،  ٢فداکاری 
 خواست که دیگر کشورها در برابر ایران "محکم ایستادگی" کنند.

پنجشنبه، یعنی روز پیش از نشست هفتادوپنجمین سالگرد آزاد 
وسیله ارتش سرخ، امانوئل ماکرون با  کردن اردوگاه آشویتس به

الله در کرانه باختری با محمود  بنیامین نتانیاهو و سپس در رام
های اخیر این  عباس رئیس دولت فلسطین دیدار کرد. در سال

روش برخورد سران فرانسه بوده است که برای حفظ تعادل معمول 
موردنظر پاریس، هر بار جلسه با یکی از دو طرف درگیری در مسئله 

کنند.  ای برگزار می فلسطین داشته باشند، با طرف دیگر هم جلسه
ها وفاداری دولت  رسد که در این نشست نظر می با این حال، به

اوج خود رسید. ماکرون ابتدا با همتای خود  فرانسه به اسرائیل به
جمهور اسرائیل، و سپس با نتانیاهو مالقات و  راوون ریولین، رئیس

ستیزی  های فرانسه برای مهار یهودی گفتگو کرد. ریولین از تالش
ستایش کرد که درواقع در رابطه با قانونی است که اخیرًا در پارلمان 
فرانسه تصویب شده با این مضمون که، مخالفت با صهیونیسم را 

ستیزی اعالم کرده است. نتانیاهو در این جلسه حتی  برابر با یهودی
با صراحتی بیشتر تأکید کرد که خطر نازیسم در آن زمان، امروز نام 
دیگری دارد: ایران، و سپس چنین توضیح داد: "زیرا جمهوری 

های بالستیک خود موجودیت  ای و موشک اسالمی با برنامه هسته
 کند." اسرائیل را تهدید می

این اساس ساختار جدید سیاسی و دیپلماتیک اسرائیل است که 
ملت یهودیان" مصوب  -در داخل این کشور از طریق قانون "دولت

شود و در خارج از اسرائیل توسط نمایندگان  اعمال می ٢٠١٨سال 
اند، اجرا  اسرائیل که مدعی نمایندگی یهودیان در سراسر جهان

ملت  -مثابه "دولت شود. این تعریف جدید هویت اسرائیل به می
از نتانیاهو برای شرکت در  ٢٠١٧یهودیان" زمانی که در سال 

مراسم سالگرد دستگیری جمعی یهودیان در "ولدیو" (میدان ورزش 
زمستانی پاریس) دعوت شده بود، از سوی امانوئل ماکرون تأیید 

 شده بود. 
منزله یک  امانوئل ماکرون تکرار کرد: "نفی" وجود اسرائیل به

ستیزی است. و اما نفی وجود فلسطین  کشور شکل جدید یهودی
شکل جدید چه چیزی است؟ این پرسش محوری به هیچ صورتی 

اگر هنوز بتوان از روند یا حتی  -که روند صلح مطرح نشد، درحالی 
متوقف شده است. یک دلیل مشخص این  -صلح سخنی گفت

به  ٢٠١٨است که شورای امور خارجه اتحادیه اروپا از ژانویه سال 
هایی  این مشکل نپرداخته است، یعنی دو سالی که در آن اتفاق

 بسیار رخ داده است.

: پشت کردن آشکار غرب به »معاملٔه قرن«
 مردم فلسطین

 ١١ادامه  در صفحه  
 های مالی رسیده   کمک

 یاد رفیق مهدی حسنی پاک و دیگر  به 
  یورو ٧٢٠  از آلمان             رفقای جان باخته                                  


